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Voorwoord 

In deze Nieuwsbrief allereerst aandacht voor diverse bestuursmededelingen. In Nieuwsbrief nr. 3 van juni jl. is 

melding gemaakt van de komende vacature secretaris. Aangezien nog weinig reacties zijn ontvangen, een herin-

nering voor geïnteresseerde Probusleden om voor 1 september a.s. hun interesse kenbaar maken. Verder aan-

dacht voor de nieuwe module ledenadministratie (de secretaris van de Probusclubs ontvangt een uitgebreide 

instructie) en voor twee nieuwe plug-ins voor de website van de Probusclubs (specifiek voor de webmaster van de 

Probusclubs). Hieraan is de afgelopen maanden hard gewerkt door het ICT-begeleidingsteam. 

We feliciteren Probusclub Barendrecht met het 25-jarig jubileum.  

Dat de Probusformule aanspreekt, blijkt uit het feit dat voor het eind van het jaar de 440ste Probusclub zal worden 

geïnstalleerd en dat daarnaast sprake is van zes lopende contacten voor het oprichten van nieuwe Probusclubs. 

Steeds meer Probusleden zijn actief als schrijvers en zijn bereid tot het houden van inleidingen. Daarom in deze 

Nieuwsbrief liefst zeven besprekingen over recent verschenen boeken en negen nieuwe inleidingen op het Prik-

bord.  

Ten slotte de verslagen van de juli jl. gehouden jaarlijkse Probus Golfdag en Bridgedrive. Deze manifestaties wer-

den gehouden onder zeer warme omstandigheden, waardoor vooral voor de Bridgedrive de opkomst wat mager-

der was.  De uitstekende organisatie was in handen van de Stichting Probus Golf, respectievelijk Probusclub De 

Vrije Heeren te Vianen (in samenwerking met de Bridge Club Vianen). 

J.A. (Hans) Klein  

Voorzitter Probus Nederland 

 

 

 



 

 2 

Bestuursmededelingen 

 

Vacature 1ste secretaris (herhaalde oproep) 

Probusleden, die interesse hebben in het vervullen van deze uitdagende functie, worden opgeroepen om vóór 1 

september 2018 hun belangstelling kenbaar te maken bij de secretaris van Probus Nederland: Jan van Zoest, E-

mail info@probus-nederland.nl of Telefoon 0172-476382. Een uitgebreide functieomschrijving vindt u in Nieuws-

brief nr. 3 van juni 2018 en op de website (www.probus-nederland.nl). 

Nieuwe module leden administratie 

In het nog niet zo verre verleden konden secretarissen zelf de contactgegevens van hun club muteren. Dat was, zo 

blijkt uit vele vragen, een goede zaak: efficiënt voor zowel de clubs als voor Probus Nederland. In opdracht van 

het bestuur is nu een nieuwe, en naar wij verwachten nog verbeterde, administratie module ontwikkeld waarin 

dat weer kan. 

Tevens was er vraag naar de mogelijkheid van een ledenadministratie. Die mogelijkheid is nu ingebouwd. U hoeft 

er geen gebruik van te maken, maar het kan. Het is wel van belang dat de contactgegevens van de voorzitter, de 

secretaris, de penningmeester en indien aanwezig de webmaster erin worden gebracht. Die worden dan automa-

tisch zichtbaar in de pagina van Probus Nederland. 

Tenslotte is de mogelijkheid ingebouwd om snel nieuws en documenten van Probus Nederland te delen. 

Voor alle duidelijkheid, de ledenadministratie en de registratie van de contactgegevens zijn in één systeem opge-

nomen. Het is evenwel niet mogelijk dat een ander dan de clubsecretaris er inzage in krijgt. Ook Probus Neder-

land niet, behoudens de contactgegevens van de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de webmaster. 

Het systeem voldoet ook verder aan alle eisen van de AVG. 

De secretaris ontvangt separaat een uitgebreide instructie, inclusief de toegangsgegevens. 

Twee nieuwe plug-ins voor de website 

Er zijn twee nieuwe plug-ins toegevoegd. De eerste is bedoeld om het bestandsmanagement voor foto’s en do-

cumenten op de website te vergemakkelijken. De tweede maakt het mogelijk diverse soorten documenten direct 

op de website zichtbaar te maken zonder deze eerst te downloaden.  

De documentatie staat op de webmasterpagina’s https://probus-nederland.nl/webmasters/website-status/.  

 

 

Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 

 

Probusclub Barendrecht 25 jaar 

In mei jl. vierde Probusclub Barendrecht zijn 25-jarig jubileum. Het waren wel snelle werkers, de oprichters van 

Probus Barendrecht. Op 15 april vindt de startvergadering plaats en al op 28 oktober wordt de club geïnstalleerd. 

Enkele van de oprichtende leden mogen ook dit 5de lustrum nog beleven. Dat past helemaal in de beleving van 

https://probus-nederland.nl/webmasters/website-status/
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Probus Barendrecht dat zich presenteert als Vriendenkring. De actieve evenementencommissie zorgt steeds voor 

een verrassend programma. 

Probus Barendrecht vierde zijn 5de lustrum met een rondreis door het mooie Zuid-Holland. 

 

Boekbesprekingen 

 

 

 

Onvoltooid verleden 

Ouderen overdenken hun werkzame leven en wat daarna kwam 

De afgelopen twee jaar hebben wij, Richard Grol en Bert Ummelen, leden 

van Probusclub Nijmegen, al onze medeleden in woord en beeld gepor-

tretteerd. Wij vroegen hun te poseren met een attribuut waarvan ze 

vonden dat het hun werkzame leven symboliseerde. Vervolgens hebben 

we in interviewsessies gevraagd daarop te reflecteren. De afgenomen 

interviews zijn samengebald tot telkens een A-viertje. 

 

Aan de verzameling portretten zijn vier essays toegevoegd: één over 

portretfotografie en drie waarin het thema ‘ouder worden en identiteit’ 

respectievelijk vanuit een geriatrisch, psychologisch en sociologisch per-

spectief wordt beschouwd. 

 

Wij stellen ons voor dat er juist onder Probusleden belangstelling is voor 

ons boek. We hopen dan ook dat u als bestuur van Probus Nederland een 

mogelijkheid vindt verschijning ervan onder de aandacht te brengen van 

de Nederlandse Probusclubs. 

 

Het boek, dat wordt uitgegeven door Valkhof Pers in Nijmegen, is vanaf september beschikbaar via uitgever en 

boekhandel. Een aantal foto’s en verhalen is gedurende de maand september te zien op een expositie in de 

Openbare Bibliotheek Nijmegen. Het materiaal is vervolgens desgewenst beschikbaar. 

Uitg. Valkhof Pers, (www.valkhofpers.nl)  Nijmegen 2018, ISBN  978 90 5625 499 5, 168 blz. Formaat 17 x 22 cm. 

Prijs € 17,50 

 

De Vloeibare generatie 

De Italiaanse journalist Thomas Leoncini (* 1985) was zó onder de indruk van de boeken van Zygmunt Bauman 

(1925 – 2017), dat hij contact met hem zocht.  

Probus Nederland beoordeelt de boeken niet. Publicatie hier betekent dan ook niet dat de Stichting Probus Nederland met de inhoud instemt. Probus Nederland kan niettemin een publicatie weigeren of 

verwijderen indien blijkt dat daarin discriminerende teksten voorkomen, of oproepen tot dan wel verheerlijken van geweld, of soortgelijke maatschappelijk onaanvaardbare standpunten. 

http://www.valkhofpers.nl/
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Dat contact leidde tot een intensieve e-mail correspondentie over de jeugd die na 1980 is 

geboren. Vanwege het gebrek aan houvast wordt deze groep jongeren wel de vloeibare 

generatie genoemd. Het leeftijdsverschil van precies 60 jaar maakt hun discussies interes-

sant om te lezen. 

(Zygmunt Bauman & Thomas Leoncini: De vloeibare generatie. Over veranderingen in het 

derde millennium (oorspronkelijke titel "Nati liquidi").  

Uit het Italiaans vertaald door Rien Jonkers, lid van de Probus Club Roosendaal. Utrecht 

2018. ISBN 9789086872619 

Kuiern 

Vijfendertig gedichten in het Twents dialect met bij ieder gedicht een zelfgemaakt aquarel. 

Op de achterkant staat:  

Wiej kuiert oaver 't smalle pad kiekt roond, kuiert wat. 

Diny Izaks, lid van Probus Hof van Twente 

Email:  peterizaks86@hotmail.com 

Verschenen: september 2017 

Verkrijgbaar: boekhandel Prins Markelo 

 

Jalna 

De zoektocht van mij als schrijver naar de achtergronden van mijn ouders in de moeilijke 

jaren 1932 tot hun overlijden in 1980 en 1986. Ik beschrijf hun levensverhaal en de conse-

quenties die de ingrijpende gebeurtenissen rond 1945 op mij en mijn drie zusters hebben 

gehad. Consequenties die tot op heden voelbaar waren/zijn. 

Tijdens mijn leven als huisarts had ik onvoldoende tijd, aandacht en energie om de zoek-

tocht te beginnen. Na mijn pensionering wilde ik weten hoe het geweest was en heb ik 

tien jaar gezocht in archieven. 

Op de bovengenoemde site geeft ik een overzicht van de gebeurtenissen toen en nu en 

daar kan het boek ook worden besteld. 

Datum: oktober 2017 ISBN 9 789082 713701 

Verkrijgbaar: www.almansgeest.nl 

 

In het licht van de schaduw 

Een alternatief voor de dominante verhalen die in onze huidige tijd over ouderdom worden verteld. In de in onze 

cultuur vrijwel verloren gegane ouderdomssprookjes wordt aangegeven dat er ook op oudere leeftijd ontwikke-

lingstaken voor ons klaarliggen. Wij hebben de keus die uitdagingen al of niet aan te gaan. 

Voorwoord van Prof. Dr. Frits de Lange: 

mailto:peterizaks86@hotmail.com
http://www.almansgeest.nl/
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Miny Potze levert met haar boek een waardevolle bijdrage aan een nieuw, inspirerend 

beeld van de ouderdom. Ze laat zien wat oud worden aantrekkelijk maakt, en biedt 

daarmee een alternatief voor de dominante verhalen die in onze cultuur over de ouder-

dom verteld worden. [...] Aan het eind van haar ontdekkingstocht schrijft ze hoe ze sa-

men met vriendinnen al haar diploma's gaat verbranden. 'Ik heb geen diploma's meer 

nodig, ik hoef mezelf niet meer te bewijzen en dat voelt rustig.' Ik zie het mezelf nog 

niet doen. Wat een radicaal ritueel! Het klinkt als een afscheid, maar tegelijk als een 

nieuwe geboorte. Boven de zeventig ben Je blijkbaar nog lang niet klaar met leven. 'Ik 

vind mijn leven nog verre van voltooid', bekent Miny Potze zelf. 'Iedere dag doen zich 

weer momenten voor waaruit ontwikkelpunten naar voren komen.' 

Op mij werkten die doorleefde woorden aanstekelijk. Ik gun elke lezer die ervaring 

Miny Potze, Probus Vrouwen Zwolle 

Uitgegeven 2017 ISBN: 978-94-924-2124-1 

Verkrijgbaar: Alle boekhandels, Bol.com enz. 

 

Het onvoltooide voltooien 

Op 1 april 2018 was het precies 200 jaar geleden dat de Maatschappij van Wel-

dadigheid werd opgericht. Op 26 juli 1947 besloot de Maatschappij van Welda-

digheid over te gaan tot de vestiging van een inrichting in Boschoord (voormalig 

kolonie No7). Vanwege dit 70-jarige bestaan heeft de Raad van Bestuur Tra-

jectum Jos Verhagen opdracht gegeven een boek samen te stellen over de ge-

schiedenis van Hoeve Boschoord en haar voorgeschiedenis binnen de Maat-

schappij van Weldadigheid. 

Hoe belangrijk de Maatschappij van Weldadigheid en haar koloniën zijn, blijkt 

wel uit de voordracht voor plaatsing hiervan op de Werelderfgoedlijst van 

UNESCO. In de zomer van 2018 valt hierover de beslissing. 

Dit boek vertelt vanuit historisch perspectief verhalen over de forensische-psychiatrische kliniek Boschoord van 

nu, over het internaat Boschoord uit de begintijd, maar vooral ook over wat daar weer aan voorafging. Alle ge-

beurtenissen uit vroegere tijden, op en rond de plek waar Boschoord nu gevestigd is, komen aan bod. Het boek 

begint waar Boschoord feitelijk ook begint: in 1818 als de maatschappij van weldadigheid wordt opgericht. De 

hoofdstukken zijn vrij makkelijk los van elkaar te lezen. Het boek telt bijna 400 pagina's.  

Op 1 april 2018 was het precies 200 jaar geleden dat de Maatschappij van Weldadigheid werd opgericht. Op 26 

juli 1947 besloot de Maatschappij van Weldadigheid over te gaan tot de vestiging van een inrichting in Boschoord 

(voormalig kolonie No7). Vanwege dit 70-jarige bestaan heeft de Raad van Bestuur Trajectum Jos Verhagen op-

dracht gegeven een boek samen te stellen over de geschiedenis van Hoeve Boschoord en haar voorgeschiedenis 

binnen de Maatschappij van Weldadigheid. 

Hoe belangrijk de Maatschappij van Weldadigheid en haar koloniën zijn, blijkt wel uit de voordracht voor plaat-

sing hiervan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. In de zomer van 2018 valt hierover de beslissing. 

Dit boek vertelt vanuit historisch perspectief verhalen over het Boschoord van nu en het Boschoord uit de begin-

tijd. Ook gebeurtenissen uit vroegere tijden, op en rond de plek waar Boschoord nu gevestigd is, komen aan bod. 

De hoofdstukken zijn vrij makkelijk los van elkaar te lezen. 
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Jos Verhagen is lid van Probus Maas en Niers in Boxmeer 

Bestellen: Voor € 39,95 (excl. verzendkosten; 49,75 incl. verzendkosten) kunt u een exemplaar van dit boek be-

stellen. Ga hiervoor op Internet naar www.trajectum.nl. 

 

Adellijke affaires 

Introductie door de uitgever: In de huidige egalitaire samenleving heeft de adel zijn be-

tekenis vrijwel geheel verloren. Maar de belangstelling voor adel is de laatste tijd sterk 

toegenomen. Het rijke historische verleden vol tradities en voorrechten spreekt nog 

altijd tot de verbeelding van velen.  

Dolph Boddaert (1938), oud-advocaat, kreeg in zijn loopbaan te maken met juridische 

vragen over het adelsrecht. Vaak betrof het affaires over overgang van adeldom op bui-

ten het huwelijk geboren kinderen of zaken over inlijving van personen die behoren tot 

buitenlandse adel. Hij publiceerde erover in de Nieuwsbrief van de Nederlandse Adels-

vereniging. Deze publicaties – geactualiseerd en aangevuld met meer algemene artike-

len over adeldom – zijn nu gebundeld in een rijk met familiewapens geïllustreerd boek. 

Dolph Boddaert, Probusclub De Bergensche Heren, Bergen NH                                                                                      

Uitgever Karwansaray Publishers, SBN: 978-94-90258-18-4 

Meer boeken van leden vindt u op onze website: https://probus-nederland.nl/boeken-geschreven-leden/.  

 

Prikbordmeldingen 

 

 

 

De Circulaire Economie, de voor- en de achterkant 
Ab Stevels, Prof. em. Tu Delft, lid van Probus85 Eind-

hoven 

Milieukundig ontwerpen van producten 
Ab Stevels, Prof. em. Tu Delft, lid van Probus85 Eind-
hoven 

Terugname en verwerking van afgedankte elektroni-
caproducten 
Ab Stevels, Prof. em. Tu Delft, lid van Probus85 Eind-
hoven 

Leven en werk van Marten Toonder 
Jos Verhagen, lid van Probusclub Maas en Niers 
 

China blijft verrassen 
Ab Stevels, Prof. em. Tu Delft, lid van Probus85 Eind-
hoven 

Niels Stensen 
Jan J.P. Lamoré, Probus Naaldwijk 

 
Een ongebruikelijke kijk op het bijbel boek Openba-
ringen 
Ab Stevels, Prof. em. Tu Delft, lid van Probus85 Eind-
hoven 

Nieuwe tijden, Big data, algoritmes, internet of 

things etc., Structuur en samenhang 

Mr. drs. Bert Duijnstee,  Probusclub Baarn-Soest 

Glas is transparant en fascinerend 
Ab Stevels, Prof. em. Tu Delft, lid van Probus85 Eind-

 

Probus Nederland beoordeelt de inleidingen niet. Publicatie hier betekent dan ook niet dat de Stichting Probus Nederland met de inhoud instemt. Probus Nederland kan niettemin een inleiding weigeren 

of verwijderen indien blijkt dat daarin discriminerende teksten voorkomen, of oproepen tot dan wel verheerlijken van geweld, of soortgelijke maatschappelijk onaanvaardbare standpunten. 

http://www.tajectum.nl./
https://probus-nederland.nl/boeken-geschreven-leden/
https://probus-nederland.nl/wp-admin/post.php?post=4078&action=edit
https://probus-nederland.nl/wp-admin/post.php?post=4094&action=edit
https://probus-nederland.nl/wp-admin/post.php?post=4081&action=edit
https://probus-nederland.nl/wp-admin/post.php?post=4081&action=edit
https://probus-nederland.nl/wp-admin/post.php?post=11490&action=edit
https://probus-nederland.nl/wp-admin/post.php?post=4084&action=edit
https://probus-nederland.nl/wp-admin/post.php?post=4089&action=edit
https://probus-nederland.nl/wp-admin/post.php?post=4089&action=edit
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2018/07/Nieuwe-tijden.jpg
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2018/07/Nieuwe-tijden.jpg
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2018/07/Nieuwe-tijden.jpg
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2018/07/Nieuwe-tijden.jpg
https://probus-nederland.nl/wp-admin/post.php?post=4091&action=edit
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hoven 

 
Meer informatie over deze en over nog veel meer lezingen vindt u op onze website: https://probus-

nederland.nl/inleidingen-van-leden/.  

 

Overig 
 

Verslag landelijke Probusgolfdag 2018 

Op 12 juli jl. organiseerde de Stichting Probus Golf haar jaarlijkse golftoernooi. Ditmaal was gekozen voor de 

prachtige baan van de Groesbeekse, onderdeel van het Rijk van Nijmegen. Er werd gespeeld op de lus Noord en 

de uitdagende lus Oost.  

 

Er kon weer ingeschreven worden voor een individuele Stableford wedstrijd. Hiervan maakten 29 deelnemers 

gebruik die verdeeld waren over 10 flights. Daarnaast bestond de mogelijkheid om in teamverband via de spel-

vorm Texas Scramble een goede score neer te zetten. Dat deze spelvorm erg populair is bij de deelnemers bewijst 

wel het aantal inschrijvingen hiervoor van 55, die verdeeld waren over 14 flights. Door het grote aantal deelne-

mers werd gestart via de shot gun, hetgeen betekent dat op elke hole gestart wordt door de aangewezen flights. 

Om half 11 was iedereen aanwezig voor de openingstoespraak van de voorzitter. De Marshall van de dag gaf een 

korte toelichting over bijzonderheden van de baan alsmede over de volgorde van de te spelen holes. Na de tradi-

tionele groepsfoto ging iedere flight naar de haar toegewezen start- hole. Voor sommigen betekende dit een for-

se wandeling. 

Het Rijk van Nijmegen verzorgde de catering. Naast diverse dranken was er ook een hartig saucijzenbroodje. Hier-

aan was gezien de hoge temperatuur wel behoefte. De wedstrijdleiding reed rond in een eigen buggy en peilde de 

stemming in de diverse flights, die overigens overal uitstekend was. Per flight werd er een foto gemaakt als herin-

nering aan deze dag. 

https://probus-nederland.nl/inleidingen-van-leden/
https://probus-nederland.nl/inleidingen-van-leden/
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Hoewel het primaire doel was een gezellige golfdag te hebben, waren er ook op diverse onderdelen prijswin-

naars. 

STABLEFORD: 

 Eerste prijs  Heren:  de heer K. Stol,  Probusclub Maas en Raam,  34 punten. 

                      Dames:  mevrouw J. Faber,  Probusclub Den Helder,  34 punten. 

 Tweede prijs:  Heren:  de heer R. Spiele,  Probusclub Hillegersberg 2,  33 punten. 

                          Dames:  mevrouw Q.E. Lensvelt-Ruys,  Probusclub Breuninkhof,  32 punten. 

TEXAS SCRAMBLE: 

Eerste prijs:  Het team Probusclub Beijerland  

  de heren P.J. Dam, B. Blijdorp, P. van Nederpelt, T. Blom. 

Tweede prijs:  Het team Probusclub Maas en Niers  

  de heren C.A.J. Cammaert, L. Korving, J.W.P.J. Botden, J.F. Klaver. 

LONGEST: 

heren:  R. Dingemans,  Probusclub Heenetrecht. 

dames: M. Slot,  Probusclub Den Helder. 

NEARY: 

heren:  G. Heerink,  Probusclub Tilburg. 

dames:  M. van der Gouw,  Probusclub Tilburg. 

De voorzitter van Probus Nederland, de heer Hans Klein, deelde aan de winnaars van de eerste prijzen een me-

daille met inscriptie uit. 

We kunnen terug zien op een geslaagd toernooi en hopen de deelnemers volgend jaar weer terug te zien. 

De wedstrijdleiding, Hans Bergers en Jaap van Doorn. 

Verslag landelijke Probus Bridge-Drive 2018 

Op vrijdag 27 juli 2018 vond de zesde landelijke Probus Bridge-Drive plaats, georganiseerd door Probusclub De 

Vrije Heeren te Vianen, in samenwerking met de Bridge Club Vianen. 

Het was die dag de warmste dag van het jaar. Door de voorspelde hitte en ook door andere oorzaken waren er 

nogal wat afzeggingen; zodat de opkomst wat magertjes was. Eén lijn van 8 paren “thuisbridgers” en de overige 

24 paren “clubbridgers” speelden topintegraal verdeeld over twee lijnen; en dat alles onder leiding van wedstrijd-

leider Henri Oostendorp, die tevens de arbitrage voor zijn rekening nam. 

Na ontvangst met koffie en koek en na een kort welkomstwoord door bestuursvoorzitter Hans Spoor van Probus 

club De Vrije Heeren, werden ‘s morgens drie ronden bridge afgewerkt. Na een lunchbuffet met koude en warme 

gerechten werden in de middag nog vier ronden bridge afgewerkt. Hierna was het wachten op de uitslag met een 

drankje en bitterballen. 

Dan volgde uiteraard nog de uitslag met prijsuitreiking. Het winnende paar bij de thuisbridgers bestond uit Egbert 

Molijn en Eric Stroeve uit Zeist met 60,12% en bij de clubbridgers waren dat Willy en Agnes Oolthuis uit Berkelval-
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lei met 62,18%. Naast de flessen wijn ontvingen zij alle vier uit handen van Hans Klein, voorzitter van Probus Ne-

derland, een Probus medaille met inscriptie. Alle deelnemers kunnen ondanks de warmte, terugzien op een ge-

slaagde bridgedrive. 

 Hans Hendriks, Probusclub De Vrije Heeren  

 

   

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 300 woor-

den bevatten.  

 

 

 Redactie 

 

Marieke Bruins Slot 0229561734 

vicevoorzitter@probus-nederland.nl 

Hennie Ardesch   0534353868 

redactie@probus-nederland.nl  

 Ad van Helvoort 0135400154 

clubadministratie@probus-nederland.nl  

 Secretariaat 

 

Jan van Zoest 0172476382 

info@probus-nederland.nl 

Website 

 www.probus-nederland.nl 
 


