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Voorwoord 
Deze Nieuwsbrief bevat weer een veelheid van zaken. Op 31 januari jl. is afscheid genomen van de 
afgetreden voorzitter Hans Vroon. Hij is zes jaar bestuurslid geweest van Probus Nederland, eerst als   

vicevoorzitter en daarna als voorzitter. Tijdens het afscheidsetentje 
sprak voorzitter Hans Klein hem toe in gloedvolle bewoordingen, 
waarbij onder andere stilgestaan is bij de roerige discussies rond de 
kwaliteit van een Probusclub met diverse voorstellen en de vijf 
raadplegingen daarover van 2013 tot en met 2016. Hij heeft in deze 
periode Probus Nederland met vaste hand geleid, in goede 
samenwerking met het bestuur. Zijn beminnelijke optreden, rust,  

scherpe analyses en flexibele geest hebben veel betekend. Als blijk van waardering voor zijn grote 
inzet ontving hij twee fraaie boeken over de geschiedenis van Utrecht, zijn geboortestad. 

Verder een veelheid aan bestuursmededelingen, met speciale aandacht voor de (nieuwe) vacature van 
bestuurslid Communicatie. Ook feliciteren wij diverse Probusclubs met hun jubileumviering. In januari 
2017 is Probusclub Akersloot-Uitgeest geïnstalleerd. Wij heten deze club welkom in onze gelederen. 

Vervolgens twee boekbesprekingen en de recente Prikbordmeldingen over lezingen.  

Ten slotte de uitgebreide aankondigingen voor de jaarlijkse bridgedrive op 28 juni a.s. en de jaarlijkse 
golfdag op 6 juli a.s. Aangegeven is hoe u zich hiervoor kunt aanmelden bij Probusclub ‘de Vrije Heeren’ 
te Vianen en bij de Stichting Probus Golf.   

J.A. (Hans) Klein                                                                                                                               
Voorzitter Probus Nederland 
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Bestuursmededelingen 
 

Bestuurswisselingen 

Per 1 januari 2017 is Hans Vroon reglementair afgetreden als voorzitter van Probus Nederland. Op die 
datum is vicevoorzitter Hans Klein aangetreden als voorzitter.  

Mevrouw Marieke Bruins Slot is op 1 januari 2017 aangetreden als vicevoorzitter. 

Statuten en Huishoudelijk Reglement 

In de Extra Nieuwsbrief nr. 1 van februari 2017 heeft het bestuur uitgebreid verslag gedaan van de 
raadpleging Probusclubs over de nieuwe concept-Statuten en het nieuwe concept-Huishoudelijk 
Reglement. In grote meerderheid stemden de clubs in met deze bestuursvoorstellen. Diverse  
aangedragen wijzigingen op deze voorstellen zijn doorgevoerd en als dat niet gebeurde, is uitgebreid 
gemotiveerd wat hiervan de reden was.  

Enkele clubs hebben aangegeven dat nog steeds sprake is van een vertrouwensbreuk met ons bestuur. 
Daarom hebben zij verzocht om een overleg. Hoewel het bestuur geen vertrouwensbreuk ervaart, is 
ingegaan op dit verzoek, zodat begin maart jl. dat overleg heeft plaatsgehad. Helaas heeft dit nog niet 
geleid tot een voor alle partijen bevredigend resultaat. Het bestuur beraadt zich hier momenteel over. 

De afgelopen maand heeft ook een oriënterend overleg plaatsgehad met een notaris over de Statuten. 
De planning is dat uiterlijk eind van dit kwartaal de akte gepasseerd wordt bij de notaris.    

Vacature bestuurslid Communicatie 

Overeenkomstig het advies van de commissie 
Probus 2016 heeft het bestuur besloten om een 
bestuurslid Communicatie aan te stellen, in 
aanvulling op het zittende bestuur. Inmiddels is de 
kandidaatstelling opgesteld en aan alle clubs 
toegezonden met het navolgende profiel:  

Het bestuurslid Communicatie en PR is belast met 
de communicatie met de Probusclubs en  het 
onderhouden van goede betrekkingen met externe 
partijen.  

Hij/zij maakt deel uit van de redactie van de 
Nieuwsbrief.  

Hij/zij beheert de Probuswinkel.  
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Competenties:  

• Kennis van en ervaring met interne en externe communicatie   
• Kennis van moderne communicatiemiddelen; social media  
• Deskundigheid op het gebied van marketing en public relations  
• Goede redactionele vaardigheden  
• Ervaring met het werken met de computer  

Het bestuur zoekt een enthousiaste teamplayer die binnen het bestuur mede vorm geeft aan de 
doelstellingen van Probus Nederland. Hij/zij is bereid gedurende maximaal 2 perioden van 3 jaar 
zijn/haar bijdrage te leveren aan de besluitvorming binnen de bestuursvergaderingen.   

Het huidig bestuur bestaat uit zes personen.  

Probusleden die interesse hebben deze functie te vervullen worden opgeroepen hun belangstelling 
kenbaar te maken  vóór 1 juli 2017 aan de secretaris van het bestuur, Jan van Zoest. E-mailadres: 
info@probus-nederland.nl. Telefoon: 0172 – 476382.  

Voor nadere informatie over deze vacature kan men contact opnemen met de voorzitter van het 
bestuur: Hans Klein. E-mailadres: voorzitter@probus-nederland.nl. Telefoon: 0184 – 691939.  

Nieuwe website 

De omschakeling van de oude naar de nieuwe website is zoals verwacht een moeizaam proces 
geworden. Het was voor webmasters veel werk en men moest soms erg aan de nieuwe omgeving 
wennen. Wat meer vrijheid en mogelijkheden is boeiend als je er mee om weet te gaan, maar het kan 
ook erg lastig zijn. Aan de resultaten zie je dat een aantal webmasters nog erg aan het oude systeem 
vasthouden en de nieuwe mogelijkheden amper gebruiken. Daar staan ook een aantal voorbeelden 
tegenover waar optimaal gebruik gemaakt is van nieuwe mogelijkheden. Voor een aantal  van die 
webmasters was de ruimte zelfs nog niet groot genoeg en kwamen er vragen over meer mogelijkheden. 

Door het supportteam, bestaande uit het bestuurslid ICT zaken Michel Hoevenaars en de drie support 
medewerkers Gerard Vogel, Henny Roelofs en Ad van Helvoort, is om de clubwebmasters bij te staan 
veel werk verricht. Er zijn in enkele maanden meer dan 150 vragen beantwoord en problemen opgelost. 

De ontwikkeling staat nog niet stil. Het voornemen bestaat om op korte termijn weer een aantal 
cursussen te organiseren voor webmasters die meer willen met hun website. De aankondiging daarvan 
zal per e-mail en via de website plaats vinden. 

Helaas zijn er nog wel problemen met de website van Probus Nederland. Enkele van de beoogde 
functies zijn nog niet opgeleverd. Wij verwachten dat dit nu snel gaat gebeuren. 

Jaarverslag 2016 en Financiële verantwoording 

Het bestuur heeft het Jaarverslag 2016 vastgesteld en de penningmeester, na zijn financiële 
verantwoording, gedechargeerd. Het Jaarverslag 2016 en de Financiële verantwoording zijn aan alle 
Probusclubs toegestuurd.  

U kunt deze stukken raadplegen op onze website www.probus-nederland.nl/jaarverslagen. 

http://www.probus-nederland.nl/jaarverslagen
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 
 

Probusclub NOORDWIJK e.o. viert zijn 6e lustrum  
 
Op  5 oktober 2016 vierde Probusclub Noordwijk e.o. zijn 30 jarig bestaan. Het feestprogramma begon 
met een samenkomst van leden en partners in het Noordwijks museum "Veldzicht"  waar we ontvangen 
werden met koffie en feestgebakjes. Ons jongste lid H. Salman hield een boeiende voordracht over de 
geschiedenis van Noordwijk. Na het genieten van een borrel met hapjes begaven we ons naar het 
Alexandra Hotel in Noordwijk aan zee om van een heerlijk driegangen menu te  genieten. Tussen de 
gangen door gaf de voorzitter Floor Meijer een overzicht van de laatste 5 jaar. Twee leden zijn in die 
periode overleden, twee gestopt wegens gezondheidsredenen en één verhuisd. We mochten 6 nieuwe 
leden verwelkomen zodat we nu een verjongde club van 31 regelmatige deelnemers aan de 
bijeenkomsten hebben. Wim Hollart onderhield ons op een briljante manier over een typisch Probus 
thema: " Vergeten, kan je dat bewust doen?". Onze nestor Wim Hekkens had voor de 6e maal een mooi 
lustrumboekje samengesteld. Probus Noordwijk eO. is goed op weg naar zijn 7de lustrum. 

Secretaris, F. Janssens 

Zilveren Jubileum Probusclub Rondom de Giessen 

Op 2 november 2016 vierde Probusclub ‘Rondom de Giessen het 25-jarig jubileum. De bijeenkomst 
vond plaats in restaurant Kampanje te Hardinxveld-Giessendam en vanaf 15.00 uur werden de gasten 
en de leden welkom geheten. 

Diverse genodigden voerden het woord, onder wie de heer Hans Klein, die namens Probus Nederland 
nog eens wees op de essentie van de Probus-gedachte en een oorkonde overhandigde aan de 
voorzitter. Tevens werden de oprichters van de vereniging door voorzitter Frans Kauw in het zonnetje 
gezet. Als afsluiting van het middagprogramma hield Professor D. Draaisma een bijzondere leerzame en 
geestige lezing over het onderwerp ‘Als mijn geheugen mij niet bedriegt’. 

Tijdens het diner hield voorzitter  Frans Kauw zijn 
jubileumtoespraak, waarin ook hij stil stond bij de 
kernwaarden van de vereniging. 

De leden van Probusclub ‘Rondom de Giessen’ 
kijken terug op een bijzonder gezellig samenzijn 
met de genodigden en hopen de komende jaren 
verder te bouwen aan het welzijn van hun club.  

 

 

Voorzitter Frans Kauw met de door Hans Klein 
overhandigde oorkonde. 
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6de Lustrum Probus II Maastricht 

Probus II Maastricht viert dit jaar haar 6e lustrum. Op 2 
september 1987 is de club opgericht en nu, dertig jaar 
later, wordt dit met vreugde gevierd. Het jubileumjaar is 
onlangs – tijdens het Nieuwjaarsdiner op 4 januari 2017 
–  ingezet met de presentatie van een boek. Een boek, 
waarin  de geschiedenis van de club met een aantal 
treffende verhalen en daarbij passende afbeeldingen is 
weergegeven. Geen geschiedenisboek in de eigenlijke 
zin des woords, maar eerder een schets van wat deze  
vriendenclub – met de partners in dezelfde schijnwerper 
– wil uitstralen. Een zestal leden heeft in 1½ jaar tijd 
kans gezien de redactie en de uitvoering van dit 
boekwerk vorm te geven.  

Dit boek heeft de titel gekregen  “Oud, maar goed wijs“, de aanhef van het clublied dat een van de leden  
eerder al had geschreven. Het boek geeft uitdrukking aan datgene waarvoor alle Probusclubs immers 
staan: bevordering van saamhorigheid en vriendschap van al die senioren, die in het verlengde van hun 
actieve leven dienstbaar aan elkaar willen zijn in kennisoverdracht en ontspanning. 

Installatie Probusclub Akersloot-Uitgeest op 10 januari 2017 

De 432-ste Probusclub  in Nederland is een feit. Tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in Uitgeest, waaraan 37 personen 
deelnamen, heeft Ad van der Waal van mentorclub Croonenburch 
het Certificaat van Erkenning uitgereikt aan plv. voorzitter Adriaan 
van Liempt. Even later overhandigt landelijk Probusvoorzitter Hans 
Klein de voorzittershamer aan Adriaan van Liempt, met de 
mededeling dat hij hoopt dat de hamer een symbolische waarde in 
de club krijgt en het niet te vaak nodig is om de leden tot de orde te 
roepen. 

De andere 4 aan Castricum gebonden clubs, te weten 
Croonenburch, Heeren van Castricum, CAL en Rimpelroos gaven 

met twee bestuursleden acte de présence tijdens deze feestelijke bijeenkomst. Akersloot-Uitgeest is de 
vijfde Probusclub is in de gemeente Castricum, zodat deze gemeente 
waarschijnlijk de hoogste ‘Probusdichtheid’ heeft, gezien het aantal inwoners van 
35.000. 

Na enige felicitaties werd het glas geheven op de installatie en beloofden de 
aanwezige nieuwe Probusleden zich te houden aan de doelstellingen van Probus. 

Met een prima diner werd dit festijn afgesloten. 
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Boekbesprekingen 
 

Slotakkoord 

Als er al een drijfveer was voor het schrijven van dit boek: euthanasie heeft niets te maken met 
‘Huppakee’, euthanasie is geen fluitje van een cent, niet voor wie het vraagt en niet voor wie het uitvoert. 
Auteur Willeke Stadtman is als arts werkzaam voor de Levenseindekliniek, put uit eigen ervaring en uit 
die van collega’s. Zij is geen pleitbezorger van euthanasie of ultieme zelfbeschikking. Niemand heeft de 
waarheid in pacht in het zicht van de dood. 
Het debat over euthanasie en hulp bij zelfdoding wordt mede gekleurd 
door misverstanden. 
In haar boek bespreekt Willeke Stadtman vijftien misverstanden, die zij 
zelf in de euthanasiepraktijk tegenkomt of in haar omgeving beluistert. 
Met Slotakkoord hoopt zij veel vragen en onduidelijkheden weg te 
nemen. Zoals: ‘voor euthanasie heb je een actuele wilsverklaring nodig’ 
of ‘als je euthanasie wilt, kun je je het beste meteen aanmelden bij de 
Levenseindekliniek’. 
In dit toegankelijk geschreven boek staat veel informatie over wat wel en 
niet mogelijk is in de euthanasiepraktijk. Het geeft tegelijkertijd een 
verrassende en soms ook intieme inkijk in het leven van mensen die een 
euthanasiewens hebben en in het werk van de artsen (en 
verpleegkundigen) die met zo’n wens te maken krijgen. 
Met Slotakkoord wil de auteur veel vragen en onduidelijkheden 
wegnemen. Haar boek biedt inzicht in de complexiteit van een 
euthanasieverzoek en de dilemma’s die dat oplevert. 
Willeke Stadtman (1950) werkte ruim dertig jaar in de zorg. Eerst als arts, later als bestuurder. Met haar 

werk als arts voor de Levenseindekliniek is de cirkel rond. Eerder 
schreef zij het goed ontvangen boek Op voet van oorlog, over haar 
familiegeschiedenis. 

Saramacca Road 

Een spannend verhaal dat de lezer de hele wereld over voert: van de 
tropische hitte in Suriname tot de stadse omgeving van Warschau en 
New York. Waarom werkt een Nederlandse diplomate mee aan een 
mogelijke staatsgreep in Paramaribo? Het blijft gedurende het verhaal 
de vraag wat verschillende personages met elkaar te maken hebben, 
een raadsel dat pas helemaal aan het eind van het boek wordt 
prijsgegeven. Niet alleen daardoor, maar ook door de spannende 
situaties, is dit een verhaal dat de lezer op het puntje van de stoel laat 
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zitten. Een intelligente thriller tegen de achtergrond van enkele historische situaties, die men in één keer 
uit zou willen lezen. 

Auteur P. Rodeo jr. (pseudoniem van Alexander Heldring, Probusclub Scheveningen). 

Uitgeverij Boekscout te Soest, ISBN: 978-94-6206-479-9. 2e druk 2013. www.prodeojr.nl  

 

Recente prikbord meldingen 
 

Er staan nu ruim 100 items op ons Prikbord, zie http://probus-nederland.nl/inleidingen-van-leden/. 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.  

Misschien moet u wel even wennen aan het nieuwe prikbord. Inleidingen staan niet meer in volgorde van 
binnenkomst 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 ondergang van het Avondland, doemdenken of onvermijdelijkheid? 
• Onze Minister-Presidenten in voor- en tegenspoed “in the picture” 
• Een Hollander ontmoet de Islam 
• Isaac Newton en het Engeland van de 17de eeuw 
• Koning Willem II en zijn kunstverzameling 
• Taalkunsten 
• Trouwbelevenissen 
• Santiago de Compostella Perlgrimsroute 
• Slotakkoord 
• Het Samaracca Project 
• Onzekere tijden 
• Emailleerkunst 
• Bestaat de vrije wil? 
• Te dure medicijnen? 

Meer informatie vindt u natuurlijk op onze website http://probus-nederland.nl/inleidingen-van-leden/ 

 

Probus Activiteiten 
 

PROBUS BRIDGEDRIVE 2017 
Het bestuur van de Probusclub ‘de Vrije Heeren’ Vianen nodigt u uit voor de vijfde landelijke Probus 
Bridgedrive te houden op vrijdag 28 juli 2017. 

http://www.prodeojr.nl/
http://probus-nederland.nl/inleidingen-van-leden/
http://probus-nederland.nl/inleidingen-van-leden/
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Aan deze drive kunnen zowel clubbridgers als thuisbridgers deelnemen; iedereen is van harte welkom. 
Thuisbridgers worden zo mogelijk in een aparte groep geplaatst. Uw bridgende levenspartner kan ook 
aan deze gezellige drive deelnemen.  
Voor een goede en gezellige sfeer en een prima verzorging staat de samenwerking met de Bridge Club 
Vianen garant. 
De bridgedrive wordt gehouden in het clubgebouw De Uitkomst van deze bridgeclub; adres: Langeweg 
2b, 4133 AX te Vianen (Ut); tel.0347 343 924.  
Het gebouw ligt dicht bij de afslag Vianen van de A2 en is dus goed bereikbaar; het heeft een ruime 
eigen parkeergelegenheid.  
De kosten voor deelname bedragen € 30,00 per persoon.  
Daarbij is inbegrepen:  
 - koffie/ thee met gebak bij binnenkomst,  
 - uitgebreide warme/koude lunch; 
 - 5 consumptiebonnen om de dag goed door te komen. 
Uw aanmelding (als paar) zenden aan Hans Hendriks (hendriksvandorst@hetnet.nl). Nadere informatie 
kunt u ook bij hem verkrijgen (0347 372 362). 
De drive staat open voor maximaal 68 paren. Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst. Bij 
aanmelding gaarne vermelden de naam van uw Probusclub, uw eventuele NBB-nummer (clubspelers) of 
dat u thuisbridger bent en uw telefoonnummer. 
Uw inschrijving is pas definitief na boven genoemde aanmelding en na betaling van € 60,-- per paar op 
rekeningnummer NL62 RABO 0154 1443 55 van Dhr. H.M. van Etten te Vianen o.v.v. Probus 
Bridgedrive. Na de aanmelding ontvangt u een bevestiging. Bij onverhoopte afzegging vóór 24 juli wordt 
het gestorte bedrag in zijn geheel terugbetaald; bij afzegging daarna is dat de helft. 
Het programma ziet er als volgt uit: 

10.30 uur:  zaal open en ontvangst met koffie/thee en gebak (gaarne uiterlijk 11.00 uur 
aanwezig zijn); 

11.15 uur:  3 ronden van 4 spellen bridgen; 
13.00 uur:  warm / koud lunchbuffet; 
14.15 uur:  4 ronden van 4 spellen bridgen; 
16.30 uur:  uitslag (topintegraal met aparte uitslag voor de thuisbridgers) en 

prijsuitreiking (o.a. een herinnering van Probus Nederland.); 
18.00 uur:  sluiting. 

Het bestuur van Probusclub ‘de Vrije Heeren’ Vianen hoopt op 28 juli veel Probusleden te kunnen 
begroeten. 

Probus Golftoernooi 2017 

Graag nodigen wij u en eventueel uw partner uit voor deelname aan het jaarlijkse Probus Golftoernooi 
op Donderdag 6 juli 2017 op Golfbaan Het Rijk van Nunspeet! 

mailto:hendriksvandorst@hetnet.nl
http://cdn.nlprob-citumpeng.savviihq.com/wp-content/uploads/2017/02/Golf1.jpg�
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 www.golfenophetrijk.nl/nunspeet 
Wij willen zowel de deelnemers die de voorkeur geven aan een “echte” wedstrijd, als de deelnemers die 
voor een gezelligheidswedstrijd kiezen, een leuke golfdag  bieden! De keuze kan gemaakt worden uit de 
volgende twee spelvormen, te weten: 

A. Voor de deelnemers die graag een wedstrijd willen spelen:  
een Individuele Stableford wedstrijd       en 

B. Voor de deelnemers die de voorkeur geven aan een gezelligheidswedstrijd in teamverband: 
een Texas Scramble wedstrijd 

Hiervoor mogen uiteraard door uzelf teams worden samengesteld uit spelers van eigen of andere 
Probus Clubs. Het is een SHOTGUN wedstrijd en staat open voor  90 deelnemers. Deelnemers dienen 
in het bezit te zijn van een NGF handicap. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u al dan niet 
met uw partner wenst te spelen en de keuze om vanaf de Rode of Gele Tee  te spelen. 
De  ontvangst is vanaf 10.00 uur en we beginnen het toernooi om 11.30 uur. 
De kosten bedragen € 90,– per persoon. 
Het totaal pakket bestaat uit: koffie/thee bij ontvangst, de greenfee en een 3 gangen diner, in een 
sfeervolle ambiance! (Niet inbegrepen een lunchpakket en andere consumpties). Het is een totaal 
arrangement en helaas is geen afwijking hierop mogelijk. Na inschrijving bepaalt de volgorde van 
binnenkomst van de betaling, de definitieve deelname. 
Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk donderdag 1 juni 2017 te zijn gestort op IBAN rekeningnr.:  NL 
55 INGB 0006932784  t.n.v. Stichting Probus Golf. 

Om in te schrijven verzoeken wij u het inschrijfformulier volledig en zo spoedig mogelijk in te vullen en te 
retourneren aan de wedstrijdleiding bij voorkeur per e-mail: stichtingprobusgolf@gmail.com of per post 
aan Stichting Probus Golf, Molenlaan 283, 3055 GG Rotterdam . 
Graag tot ziens op 6 juli 2017! 
Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van Stichting Probus Golf, 
De wedstrijdcommissie, Hans Bergers en Jaap van Doorn 
Inschrijfformulier: Probusgolf 2017 Inschrijfformulier (aanklikken met ctrl-linker muisknop) 
 

   

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 
redactie@probus-nederland.nl 

 Marieke Bruins Slot 0229561734   
 Ad van Helvoort 0653244705 
 Secretariaat 
 info@probus-nederland.nl 
 Jan van Zoest 0172476 382 
 Website 
 www.probus-nederland.nl 
  

 

http://www.golfenophetrijk.nl/nunspeet
http://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2017/02/Probusgolf-2017-Inschrijfformulier.docx
mailto:redactie@probus-nederland.nl
mailto:info@probus-nederland.nl
http://www.probus-nederland.nl/
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