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Voorwoord  

Het bestuur heeft, na een lange zoektocht en de nodige inspanningen, recent de heer Peter Blom per 1 januari 

2019 benoemd tot secretaris. In een volgende Nieuwsbrief zal de nieuwe secretaris zich nader voorstellen.                                                                                                                                                                                           

Op de medio oktober jl. verzonden enquête over buitenlandse contacten zijn ruim 30 positieve reacties ontvan-

gen. Wij gaan daar verder mee aan de slag via de Belgische en Franse zusterorganisaties.   
 

In het kader van de AVG hebben wij nadere stappen gezet om te voldoen aan de regels. Vermeld is welke dit zijn, 

welke verplichtingen wij hebben, welke gegevens worden verwerkt en welke rechten de Probusclubs en hun le-

den hebben. Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze website.  
 

Het bestuur heeft recent de begroting 2019 vastgesteld. Deze wordt binnenkort ter kennis gebracht van de Probu-

sclubs  
  

We hebben de heer Chinus Erenstein (Probus Sliedrecht) gefeliciteerd met zijn 100ste verjaardag. Ook een felicita-

tie voor de Probusclubs Tilburg Leijdal en De Vijf Marken met hun 35-jarig en 25-jarig jubileum.  
 

Tenslotte nog drie besprekingen over recent verschenen boeken van Probusleden en tien nieuwe inleidingen op 

het Prikbord.  
 

J.A. (Hans) Klein                                                                               

Voorzitter Probus Nederland                     

                                                   Probus Nederland wenst u Prettige Kerstdagen, een goede  
                                                   Jaarwisseling en voor 2019 veel Gezondheid en Voorspoed   
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Bestuursmededelingen 

 

Bestuurssamenstelling 

De heer Jan van Zoest treedt op 1 januari 2019 terug als 1ste secretaris. Hij is niet opnieuw benoembaar. De heer 

Peter Blom (Probus Putten) is met ingang van 1 januari 2019 benoemd als nieuwe 1ste secretaris. 

De heer Ad van Helvoort is voor 3 jaar herbenoemd als 2de secretaris 

Buitenlandse contacten 

Er is een vraag binnengekomen van onze Belgische en Franse zusterorganisaties over de mogelijkheden van uit-

wisseling tussen Probusclubs. Via een medio oktober jl. verspreid enquêteformulier is de belangstelling bij de 

clubs gepeild. Inmiddels zijn ca. 125 reacties ontvangen. Enkele clubs hebben gemeld buitenlandse contacten te 

hebben en ca. 30 clubs hebben aangegeven interesse te hebben in die contacten. Het bestuur brengt die resulta-

ten ter kennis van de zusterorganisaties, zodat hieraan een vervolg wordt gegeven.  

Nadere informatie Probus Nederland inzake AVG 

Het bestuur van Probus Nederland heeft diverse stappen gezet om te voldoen aan de regels van de AVG. Zo vindt 

u op de website van Probus Nederland het Privacy Beleid en het Privacy Reglement van Probus Nederland. In 

deze documenten wordt weergegeven, welke verplichtingen het bestuur van Probus Nederland heeft, welke 

rechten de Probusclubs en Probusleden in het kader van de AVG hebben, zoals recht op inzage, recht op wijziging 

en recht op verwijdering van persoonsgegevens. 

Met onze verwerker Mediaversa, die de website host en ICT-werkzaamheden voor ons uitvoert, is een Verwer-

kers-overeenkomst gesloten, in welke overeenkomst Mediaversa verklaart dat zij persoonsgegevens, die zij ver-

werkt, vertrouwelijk zal behandelen. Ook hebben wij een Verwerkingsregister ingesteld, waarin de mutaties van 

secretariaat en penningmeesterschap van de Probusclubs worden bijgehouden. 

Probus Nederland verwerkt persoonsgegevens (NAWTE: Naam, adres, Woonplaats, Telefoon, E-mailadres) van 

secretaris en penningmeester en zij stuurt Nieuwsbrieven en uitnodigingen onder meer voor de Landelijke Pro-

busdag en verzoeken om de enquête in te vullen en de jaarlijkse bijdrage te betalen naar de secretaris en pen-

ningmeester. Wijzigingen van (de gegevens van) secretaris en van penningmeester van een Probusclub geeft de 

secretaris van een Probusclub aan ons door of zal in de toekomst de Probusclub zelf in de adressenlijst invoeren. 

Gezien deze werkwijze en gezien ook de relatie die de Probusclubs en Probus Nederland hebben achten wij af-

zonderlijke en nog eens schriftelijk vastgelegde toestemming voor het aanhouden van een adressenlijst en het 

sturen van Nieuwsbrieven en uitnodigingen niet nodig. 

Indien een Probusclub geen uitnodigingen of Nieuwsbrieven per email wenst te ontvangen kan zij dit kenbaar 

maken aan het bestuur van Probus Nederland. 

Begroting 2019 

Het bestuur heeft recent de begroting 2019 vastgesteld. Deze wordt binnenkort ter kennis gebracht van de 

Probusclubs 
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 

 

Chinus Erenstein 100 jaar 

Probus Sliedrecht had op donderdag 18 een bijzonder feit. Chinus Erenstein, het 

oudste lid en een van de medeoprichters van de club, vierde op die dag zijn 

100ste verjaardag. Chinus is een trouw lid van Probus Sliedrecht. Zijn verstand en 

geheugen werken nog uitstekend, zoals blijkt uit zijn deelname aan discussies. Hij 

kan dan scherp uit de hoek komen, waarbij alle leden onder de indruk zijn van zijn 

eruditie en kennis van zaken.  

Hans Klein, ook lid van Probus Sliedrecht, overhandigde als voorzitter van Probus Nederland tijdens een drukbe-

zochte receptie met diverse toespraken Chinus een fraai boeket bloemen.  

Probusclub Tilburg Leijdal vierde 7de lustrum 

Op 9 en 10 oktober vierde Probus Tilburg Leijdal zijn 7de lustrum. 

De lustrumcommissie had in anderhalf jaar voorbereidingstijd een 

boeiend programma georganiseerd rondom het drielandenpunt in 

Zuid-Limburg. Begonnen werd in België met een ontvangst, een 

rondleiding, en een lunch in de bekende abdij Val Dieu. Na de lunch 

zochten we ons hotel “Ons Krijtland” op in Epen en verkenden ver-

volgend per bus het Vlaamse en Limburgse land onder leiding van 

een uitstekende gids die ons tijdens de busreis uitvoerig over de 

geschiedenis van de streek informeerde. Indrukwekkend was het 

bezoek aan de Amerikaans begraafplaats in Henry Chappelle ge-

volgd door een bezoek aan de lakenstad Eupen. De middag wordt afgesloten bij Moeder de Gans. Een feestelijk 

diner in Ons Krijtland sloot de dag prachtig af. 

De volgende dag, met het Limburgse landschap nog in 

een zonovergoten laaghangende mist, stond de bus 

alweer klaar om ons naar Aken te brengen. Afgezet 

bij de Elisen Brunnen hebben we Aken verkend met 

als hoogtepunten natuurlijk een bezoek aan de Dom 

en een excursie in het prachtige Raadhuis. Steeds 

onder leiding van onze inspirerende gids. Voor de 

terrasjes was dat niet nodig. Op de terugreis werd 

nog even een piepklein Limburgs kapelletje aange-

daan. Na een afsluitend 

drankje en hapje in Ons 

Krijtland werd de thuis-
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reis aangevangen. 

Een fantastisch feestelijk en stijlvol lustrumfeest en, het moet gezegd, het prachtige weer met staalblauwe lucht 

en veel zon droeg nog eens extra bij aan de feestvreugde. 

Probusclub de Vijf Marken bestaat 25 jaar 

Op 18 oktober jl. vierde Probusclub “De Vijf Marken” uit Diepenheim met partners in eigen kring in landhotel De 

Hoofdige Boer in Almen met een feestelijke bijeenkomst het 25-jarig jubileum. 

Na ontvangst met koffie en gebak, sprak de voorzitter een welkomstwoord. 

Vervolgens werd een inleiding gehouden over de dichter-landbouwkundige A.C.W. Staring, die sterk verbonden 

was met de Achterhoek.  

Staring woonde op kasteel De Wildenborch in Vorden. Hij had oog voor de natuur, maar ook voor de noden van 

mensen en heeft veel voor de bevolking van de Achterhoek betekend. 

Hierna werd het museum STAAL bezocht, dat gewijd is aan het leven en werken van Staring. 

 

 

Het is geen gewoon museum, je beleeft de liefde voor het landschap, de geschiedenis en cultuur van de Achter-

hoek op een verassende manier. 

Na het bezoek volgde er een borreluurtje met muziek en een feestelijk diner. 

Tijdens het diner besteedde een van de leden van het eerste uur aandacht aan 25 jaar Probus en ging in op de 

oprichting op 18 oktober 1993 en historie van de club, anekdotes kleurden het verhaal.  

De oorkonde die we van Probus Nederland ontvingen werd getoond en voorgelezen. Deze krijgt een plekje in ons 

home. 

Diverse leden van het eerste uur zijn nog lid. 

Aan het einde van de avond werden de organisatoren van deze feestelijk viering bedankt voor de mooie en goed 

georganiseerde bijenkomst. 

 

Installatie nieuwe Probusclubs 

18 december a.s.  
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 Probus Contrefort Dongen 

19 december a.s. 

Probus Haagse Vrouwen 

 

Boeken van leden 

 

Poëmen van Paul 

In mijn studententijd in Wageningen (de jaren 1956 t/m ’58), als redacteur van zowel 

verenigingsblad als almanak, schreef ik wat meer poëtische gedichten. Later in Ooster-

beek (2006 t/m 2008) schreef ik wat meer feitelijke gedichten die vaak betrekking heb-

ben op Renkum. Ik heb de dertig gedichten nu gebundeld tot een boekje ‘Poëmen van 

Paul’ en voorzien van toepasselijke illustraties en/of commentaar. 

De prijs is € 13,00 per boekje (ringband, excl. eventuele verzendkosten) en kan via mijn 

persoonlijke E-mail besteld worden. 

Paul ten Hove, Lid van Probus Oosterbeek III 'Old Spice' 

E-mail: ptenhove@planet.nl 

Café ‘t Laatste Rondje 

Een oud, met opheffing bedreigd bruin café in een dorp aan de zuidelijke Veluwe-

zoom herleeft met het aantreden van een nieuwe uitbater. Hij was universitair docent 

in de filosofie, werd plotseling wegbezuinigd, en maakte van de nood een deugd in de 

vorm van een doorstart als gedreven kroegbaas. De klandizie van het café bestaat 

grotendeels uit oude mannen, behept met diverse gezondheidsproblemen, die in het 

café verbinding zoeken met gelijkgestemde zielen. Kameraadschap tussen bezoekers 

bloeit aan de tapkast in het besef dat ze allemaal in hetzelfde schuitje zitten en dat 

bovendien, gezien hun leeftijd, dit schuitje aan het zinken is vanwege voortschrijdend 

houtrot onder de waterlijn.   

Belevenissen van de stamgasten in en buiten het café worden gepresenteerd in de 

vorm van een kroniek van losjes samenhangende hoofdstukken. Deze zijn geschreven vanuit de verschillende 

gezichtspunten van de uitbater en een aantal van zijn gasten in hun confrontatie met verliezen, ziektes en kwalen 

van de oude dag. 

mailto:ptenhove@planet.nl
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 Kees Eveleens, lid van Probus Oosterbeek III ‘ Old Spice’. 

Alleen verkrijgbaar als e-boek, à raison van € 2,50, via: www.schrijverspunt.nl/onze-boeken/e-boeken 

De evangeliën van Thomas, Maria Magdalena en Judas. Vroegchristelijke esoterie en gnosis 

In dit boek worden drie apocriefe evangeliën vertaald en toegelicht. De geestelij-

ke leiding van de vroegchristelijke hoofdstroming diskwalificeerde de esoterische 

en gnostische inhoud van deze teksten als gevaarlijke ketterij. Daardoor werden 

ze na de vierde eeuw niet meer gelezen en gekopieerd. Ze zouden voor altijd ver-

loren zijn gegaan als niet in de vorige eeuw Koptische vertalingen van deze en 

andere niet-orthodoxe geschriften in de Egyptische woestijn waren teruggevon-

den. Bij de bespreking komen vragen aan de orde als: wat is de achtergrond van 

het gedachtegoed van deze teksten (Bijbels-joods of eerder Grieks-filosofisch), 

wat is hun plaats geweest in het pluriforme christendom van de eerste eeuwen 

en waarin wijkt hun inhoud af van de geloofsleer van het orthodoxe christendom? 

G.P. Luttikhuizen, lid van Probus Groningen-Zuid, E-mailadres: g.p.luttikhuizen@gmail.com  

Verkrijgbaar in de boekhandel ISBN: 978 90 79578 658 

 

 Nieuwe Prikbord meldingen  

 

Website: https://probus-nederland.nl/leden-actief/lezingen-van-leden/ 

Het Vredeverdrag van Versailles 

Bernhard van der Ven, lid van PC Leusden 

De collectie Gurlitt: Een omstreden 

kunstbezit 

Dr. T. H. J. Stoelinga lid van PC Nijmegen 

De geschiedenis van cacao en choco-

lade 

Sjoerd Boomsma, PC Bussum 

Autorijden op waterstof? 

Jaap Frijlink, Doorn, PC “De Utrechtse Heuvelrug”   

Traditionele architectuurstromingen 

in Nederland 
Evertjan Geerdes 

Plassen in de kunst 
Onno de Jong, PC "EX-AKT" 

Bart van Hove, de laatste 'statuaire' 

van de 19e eeuw 
Michiel Hoenderdaal, PC Lunteren 

Over de Britse monarchie: van keize-

rin Victoria tot koningin Elizabeth 
Cees Bremmer, PC Corbulo Voorschoten-

http://www.schrijverspunt.nl/onze-boeken/e-boeken
mailto:g.p.luttikhuizen@gmail.com
https://probus-nederland.nl/leden-actief/lezingen-van-leden/
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Probus Nederland wenst u en de uwen 

 

Een vredig en vrolijk Kerstfeest 

En 

Een gezond, gelukkig, en succesvol Nieuwjaar 

Meestervervalser 
Dr. Alexander Heldring, PC Scheveningen 

John Wayne, American 
P.J. Pijper, PC Alphen aan den Rijn 

 

Leidschendam 

Het hart van Chopin 
H.J.M.Dohmen PC De Bergensche Heeren 

De Hongaarse opstand 1956 
Feddo Hillen PC Laren Blaricum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 300 

woorden bevatten.  

 

 

 Redactie 

 

Marieke Bruins Slot - Vis 0229561734 

vicevoorzitter@probus-nederland.nl 

Hennie Ardesch   0534353868 

redactie@probus-nederland.nl  

 
Ad van Helvoort 0135400154  

clubadministratiie@probus-nederland.nl 

 Secretariaat 

 

Jan van Zoest 0172476382 

info@probus-nederland.nl 

Website 

 www.probus-nederland.nl 

  
 


