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Voorwoord 

De voorbereiding van de tweejaarlijkse Landelijke Probusdag op 13 november a.s. is vrijwel afgerond. Het aantal 
aanmeldingen loopt ten opzichte van voorgaande bijeenkomsten helaas wat achter. Als leden zich alsnog willen 
aanmelden, dan kan dit nog tot en met 9 november a.s. Bij de Bestuursmededelingen (Landelijke Probusdag) staat 
op welke wijze dit kan plaatsvinden.  

Al eerder is gemeld dat per 1 januari 2020 de vacatures van vicevoorzitter (en toekomstig voorzitter) en bestuurs-
lid ICT-zaken ontstaan. De oproep voor kandidaten heeft slechts één reactie opgeleverd. Daarom opnieuw een 
dringend beroep voor belangstellende leden zich aan te melden voor deze vacatures. Bij de Bestuursmededelin-
gen (Bestuursvacatures) leest u hier meer over. 

Verder vraagt het bestuur uw aandacht voor de Bestuursmededelingen over SPAM en het Ledenportaal. Van het 
Ledenportaal kunnen alle Probusclubs gebruik maken, ook Probusclubs zonder website.  

Ons bestuur is erop attent gemaakt dat op onze website en in de Nieuwbrieven niet alle jubilea van Probusclubs 
staan. Alleen verslagen die Probusclubs zelf opsturen worden namelijk vermeld. Daarom is besloten om, naast 
deze verslagen, voortaan te vermelden op de website en in de Nieuwbrieven welke Probusclubs hun 25- of 40-
jarig jubileum vieren. Een eerste overzicht vindt u bij de Bestuursmededelingen (Jubilerende Probusclubs).  

Op 5 november a.s. wordt Probusclub Arnhem IV geïnstalleerd. Het aantal Probusclubs komt daarmee op 445. Wij 
verwelkomen deze club van harte in onze Probus-gelederen. Verder in deze Nieuwbrief verslagen van de Probu-
sclubs Ede en Claercamp van hun 40- en 25-jarig jubileum en het verslag van de installatie van Probusclub    Pro-
mix Driebergen.  

Ten slotte uw aandacht voor de Probus Canon van Probusclub De Meerwijk, het verslag van de 7e Probus Bridge-
Drive op 23 augustus jl.,  drie nieuwe boeken van Probusleden en negen nieuwe prikbordmeldingen met lezingen 
van Probusleden.  

J.A. (Hans) Klein  

Voorzitter Probus Nederland 
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Bestuursmededelingen 

 

Bestuursvacatures 

In januari treden voorzitter Hans Klein en bestuurslid ICT Michel Hoevenaars reglementair af. De voorzitter wordt 
in die functie opgevolgd door de huidige vicevoorzitter Mevrouw Marieke Bruins Slot – Vis. Voor de functie van 
vicevoorzitter en toekomstig voorzitter heeft zich een kandidaat gemeld. Dat is nog niet het geval met de functie 
van bestuurslid ICT.  

De functie van bestuurslid ICT is in ons bestuur van groot belang. Het bestuur doet daarom een dringend beroep 
op u om, als u op het terrein van ICT-kennis en -ervaring heeft zich aan te melden, of uw Probus vrienden waar-
van u weet dat zij dat hebben te stimuleren dat te doen. Een functieprofiel vindt u op onze website: https://pro-
bus-nederland.nl/bestuursvacatures/. 

SPAM 

U heeft zoals velen waarschijnlijk nogal last van spam en dus heeft u of uw provider een spamfilter ingesteld. Dat 
is althans van harte aan te bevelen omdat het u veel overbodig leeswerk bespaard. Soms is een spamfilter op de 
inhoud gericht, maar meestal wordt gekeken naar het aantal geadresseerden. Dat is logisch omdat reclames e.d. 
meestal in bulk worden verzonden. Helaas is dat ook het geval met e-mail van Probus Nederland. Probus Neder-
land heeft meestal ± 445 geadresseerden. Daarmee lopen we het risico afgevangen te worden door spamfilters. 
We verzoeken de secretarissen daarom vriendelijk om voordat zij hun overbodige spam in de prullenmand “kie-
peren” toch even na te kijken of er nuttige zaken tussen staan die u niet wilt missen, zoals de berichten van Pro-
bus Nederland. Met name met de tweejaarlijkse enquête hebben we daar veel hinder van ondervonden. Heel 
veel secretarissen uit onze adressenlijst bleken die “niet ontvangen” te hebben. Vermoedelijk is een enquête, be-
halve door het grote aantal geadresseerden, ook inhoudelijk verdacht. Alvast hartelijk dank voor uw moeite. 

Bestuursvergaderingen 

De bestuursvergaderingen voor 2020 staan gepland op: de dinsdagen 28 januari; 21 april; 21 juli en 20 ok-
tober. 

Landelijke Probusdag.  

De voorbereiding van de landelijke probus dag op 13 november a.s. verloopt voorspoedig. U kunt er nog altijd 
voor inschrijven. Bij voorkeur via uw secretaris die de inschrijving meldt bij onze penningmeester (penningmees-
ter@probus-nederland.nl)  

Ledenportaal 

Tijdens de landelijke Probusdag wil de ICT-sectie een nieuw ledenadministratiesysteem introduceren. Al bij de 
oude website kreeg het bestuur regelmatig vragen om aan de website een ledenadministratiesysteem te koppe-
len. Vanwege de gedateerdheid van de oude website enerzijds en de overgangsproblemen naar een nieuwe web-
site anderzijds, is het daar nooit van gekomen.  Bovendien geeft het bestuur de voorkeur aan een systeem dat los 
staat van de website om ook clubs die geen website hebben de mogelijkheid te bieden daarin te participeren. 

Het ledenportaal is een eenvoudig te gebruiken administratiesysteem, dat ook de n.a.w.-gegevens (naam, adres, 
en woonplaats) van de voorzitter, secretaris, penningmeester, en webmaster doorzet naar Probus Nederland en 

https://probus-nederland.nl/bestuursvacatures/
https://probus-nederland.nl/bestuursvacatures/
mailto:penningmeester@probus-nederland.nl
mailto:penningmeester@probus-nederland.nl
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dat een eenvoudig berichtensysteem bevat waarmee secretarissen snel en volledig geïnformeerd kunnen wor-
den. 

Het systeem is voorlopig alleen bedoeld en toegankelijk voor secretarissen. In een latere fase kan dat eventueel 
uitgebreid worden met bestuursleden en leden. 

Jubilerende Probusclubs 

Alle Jubilerende clubs worden van harte uitgenodigd verslag te doen van hun jubileum- of lustrumviering. Als de 
redactie een verslag ontvangt wordt dat zowel op onze website als in deze nieuwsbrief gepubliceerd. Mede naar 
aanleiding van reacties en vragen van Probusclubs heeft het bestuur besloten alle clubs die een 25-jarig of een 40-
jarig jubileum vieren te noemen een oorkonde uit te reiken. 

De jubilerende clubs in 2019 zijn: 

Bestaan 25-jaar 

Brederode 258 21-1-2019 

Lelystad 259 17-2-2019 

Delft III 260 17-3-2019 

Zwolle II 261 9-6-2019 

IV Hillegonda 262 14-7-2019 

Ten Slotte 263 5-10-2019 

Putten II 264 16-11-2019 

Hendrik-Ido-Ambacht 265 22-12-2019 

Agora Oss 266 22-12-2019 

 

 

Bestaan 40 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotterdam 12 9-1-2019 

Ridderkerk 11 16-1-2019 

De Mark 13 27-1-2019 

Aalsmeer/Uithoorn 14 27-2-2019 

Zelhem 15 7-3-2019 

Zeeuwsch-Vlaanderen 16 9-4-2019 

Doetinchem I 17 1-5-2019 

Ede 18 14-6-2019 

Veenendaal 19 7-8-2019 

's-Gravenhage II 20 6-9-2019 

Roosendaal 23 27-10-2019 

Leiden I 21 31-10-2019 

Oosterbeek I 22 13-11-2019 
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 

 

Probus Ede 40 jaar 

Op 6 augustus 2019 vierde Probus Ede het 8ste lustrum. Alle leden werden bij binnenkomst getrakteerd op een 
glaasje prosecco waarna de voorzitter Jan Overbeeke eenieder welkom heette en met het heffen van het glas een 
toast uitbracht op ons 40-jarig bestaan. 

Een “Kunst en Kitsch” voorstelling stond op het mid-
dagprogramma. Daarvoor was uitgenodigd de heer 
Jaap Bonhof, een beëdigd taxateur uit Wapenveld. Ie-
der lid had een voorwerp meegebracht en vertelde 
iets over de herkomst van het voorwerp en de even-
tuele persoonlijke betekenis die eraan gehecht werd. 
Daarna zette de taxateur zijn expertise over het mee-
gebrachte voorwerp uiteen en kende een geschatte 
waarde toe. Er kwamen die middag heel wat verras-
singen voorbij. 

In de pauze was er koffie of thee met gebak dat het 
Probus logo droeg. Aan het einde van de middag was 

er nog een drankje en een hapje. 

Daarna gingen we naar een andere locatie voor ons diner, waar de voorzitter een toespraak hield. Hij memo-
reerde de initiatieven van de plaatselijk Rotaryclub die geleid hebben tot oprichting van de gemengde Probusclub 
Ede op 19 juni 1979. Het was weliswaar niet dé eer-
ste gemengde club maar wel één van eersten. Er is 
één dame die de oprichting nog heeft meegemaakt; 
zij vervulde lange tijd de functie van penningmeester. 
De destijds gekozen werkwijze voor de tweeweke-
lijkse bijeenkomsten is praktisch niet veranderd. We 
profiteren heden ten dage nog steeds van de daad 
van oprichting. We genieten van onze activiteiten en 
zijn nog altijd blij met de keuze voor een gemengde 
club. Dat zien we ook weer terug in de samenstelling 
van het gekozen bestuur. 

 

Probus Claercamp 25 jaar 

Hoewel de officiële installatie van onze club pas op 3 mei 1995 plaats vond, dateren de eerste aanzetten tot het 
oprichten van deze club van 5 oktober 1994 en dus is er indertijd besloten deze datum aan te houden bij het vie-
ren van jubilea. Daarom werd op 2 oktober l.l. het 25-jarig jubileum gevierd in het fraai gesitueerde Fogelsangh 
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State te Veenklooster. In dit prachtige nog steeds bewoonde buiten-
huis werden de leden met hun partners ontvangen en vergast op 
een piano en hoboconcert uitgevoerd door o.a. de echtgenote van 
een van onze leden. Een rondleiding door de diverse zalen van de 
state sloot het eerste deel van de jubileumviering af. 

Hierna werd de feestelijke bijeenkomst voortgezet in ons “club-
huis”, hotel van der Valk te Hurdegaryp. In een geestig betoog liet 
onze voorzitter, dhr. S.Giezen, een aantal saillante punten uit de 
rijke geschiedenis van Probus Claercamp de revue passeren. Uiter-
aard memoreerde hij het feit dat van de leden van het eerste uur 
nog steeds een vijftal aanwezig is op de veertiendaagse bijeenkom-

sten. Dit geeft wel aan dat het lidmaatschap voor alle leden nog steeds boeiend is en blijft en dat over vijf jaar het 
volgende jubileum wederom enthousiast gevierd zal worden. Een prima verzorgd jubileumdiner vormde het sluit-
stuk van deze genoeglijke dag. 

 

Installatie Probusclub ProMix Driebergen 

De zevende bijeenkomst van ProMix Driebergen was 
een heel feestelijke: vandaag werd onze club geïn-
stalleerd als Probusclub. Alle ProMix-leden waren 
aanwezig en daarnaast onze gasten: van Probus-Ne-
derland penningmeester Hein Banken en van onze 
mentorclub Drieheuvel voorzitter Onno van Nieu-
wenhuizen, programmacommissaris Bas Bueno de 
Mesquita en voor-
malig secretaris Tijn 
Everse. Daarnaast 
waren ook de Pro-

busclubs Heuvelrug, Outfit en Ex-Akt vertegenwoordigd door voorzitter en secre-
taris. Na de lezing kwamen nog Paul Driehuis en Dick Nellestijn, onze contactper-
sonen van de gemengde Probusclub Houten. 

Na het welkomstwoord van onze voorzitter Jacquelina Berkhout was het woord 
aan de spreker van vandaag, ProMix-lid Ans Schreurs. Zij vertelde ons uitgebreid 
over haar vakgebied, Psychopathie /de psychopaat. 

Na de lezing, die veel vragen en waardering oogstte, de feitelijke installatie, waarbij de voorzitter van onze men-
torclub aan onze voorzitter het Probus-certificaat overhandigde en de penningmeester van Probus NL de Probus-
voorzittershamer. Daarna volgden felicitaties van de aanwezige Probusclub-vertegenwoordigers met cadeaus, 

waaronder bloemen, het bekende Leersumse schaap, een fraaie foto van een 
ANWB-paddenstoel met de naam ProMix erop en een kristallen tafelbel. 

Inmiddels waren ook de speldjes aangereikt en opgespeld en hadden de initia-
tiefnemers van onze club, het huidige bestuur, kort hun ervaringen verteld in de 
aanloop naar dit heuglijke moment. En toen de bubbels, met en zonder alcohol 
en tenslotte de lunch ter afsluiting van een zeer feestelijke bijeenkomst.  
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Probus Nederland wenst alle jubilerende Probusclubs en onze nieuwe club van harte geluk 

 

 

Boeken van leden 

 

 

De invloed van de mens en de Kosmos op ons klimaat 

 

De Aarde ondergaat wel degelijk een klimaatverandering dat is duidelijk. Dit is 
echter een aardse norm want het klimaat verandert al vele miljoenen jaren. 

Op dit moment wordt echter CO2 als belangrijkste oorzaak verondersteld. 

De auteur Ap Cloosterman vindt dit te kort door de bocht. 
Er zijn namelijk vele natuurlijke oorzaken (namelijk 17 
stuks) verantwoordelijk. In dit boek laat de auteur  u ken-
nis maken met de verschillende opvattingen die er zijn 
over de oorzaken van klimaatverandering. 

De mainstream opvatting, dat CO2 de voornaamste oorzaak is voor klimaatverandering vindt steeds meer weer-
stand. Uit een in mei 2019 gehouden peiling bij het Een Vandaag Opiniepanel blijkt dat 31% van de ondervraag-
den (27.000) van mening was dat de mens geen rol speelt bij de klimaatverandering. In 2018 was dit 23%. 

Het is tot nu toe niet gelukt om over de oorzaken van de klimaatverandering tot overeenstemming te komen. 
De energietransitie die men op vrij korte termijn wil realiseren is ingegeven om de menselijke CO2 uitstoot terug 
te dringen, zo niet volledig te elimineren. Deze energietransitie, die door velen wordt gezien als onhaalbaar en 
onbetaalbaar kan een gevaar betekenen voor ons economisch en sociaal welzijn. 

Er zijn wetenschappelijk onderbouwde analyses, die aangeven, dat de invloed van CO2 op het klimaat nauwelijks 
meer van invloed is. In het langdurig bestaan van de Aarde is er altijd al sprake geweest van glacialen en intergla-
cialen, zonder dat CO2 hierin een rol heeft gespeeld. 

Door verschillende wetenschappers wordt erop gewezen, dat  het tegengaan van de CO2-uitstoot nauwelijks of 
geen effect zal hebben op een temperatuurverlaging van de aardse atmosfeer: 0,000…°C. De auteur laat u kennis-
maken met de verschillende wetenschappelijke onderzoeken, bevindingen en  opvattingen die er zijn over de kli-
maatverandering. 

Ap Cloosterman, lid van Probus Barneveld 

Aantal pagina’s 157, A4, Kleur en veel illustraties en schema’s ISBN 9789491591198: prijs € 27,50 
Verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks: info@conferent.nl 

 

Probus Nederland beoordeelt de boeken niet. Publicatie hier betekent dan ook niet dat de Stichting Probus Nederland met de inhoud instemt. Probus Nederland kan niette-
min 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. 

mailto:info@conferent.nl
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My world of cotton and insects 

Experiences are recalled in the United States; interactions with professors, fellow students, 
and research work. As a FAO specialist on cotton in the Middle East, Far East and Africa, there 
are encounters with National collegues and daily life. It are the emotions behind the work as 
a scientist, which are the tapestry of this memoir of an Entomologist, whose work took him 
around the globe. 

P.A. Stam, lid van PC Arnemuiden 

ISBN: ISBN:978-1-4808-7569-2(e) 
Verkrijgbaar: Bol.com Amazon, and Archway Publishing 

 

Dromen vol verlangen 

Deze week is mijn derde boek verschenen onder de titel: “Dromen vol verlangen”. Een boek 
over de dromen van de ziener op Patmos zoals opgenomen in het laatste Bijbelboek. Een boek 
voor hen die wat meer willen weten over dit bijzondere Bijbelboek zonder al te diepgaande 
theologische beschouwingen. 

Gewoon: wat droomde Johannes en wat kunnen we ons daarbij voorstellen. In het boek zijn 
daarom veel afbeeldingen (in kleur) opgenomen. 

Tijdens zijn verblijf op Patmos ontvangt Johannes in vijftig dromen beelden over de geschiede-
nis van God met de mensen. Toen en nu nog steeds.  Dromen in beelden over de strijd tussen 

goed en kwaad. Dromen over het koninkrijk van God. Dromen over het verlangen naar een leven in liefde met 
God en met elkaar. 

Het boek is verkrijgbaar bij de webshop: www.jongboek.nl en bol.com.nl en bij de boekwinkels. 160 pagina’s. De 
prijs is € 25,05 (‘fullcolour’ uitgave). 

Peter Visser, Probusclub Goeree-Overflakkee 

 

Probus Canon 

In onze Probusclub De Meerwijk in Nijmegen zingen we bij feestelijke gelegenheden wat is gaan heten de Probus-
canon.  Het is een feestelijke en gemakkelijk leerbare canon, die misschien ook in andere Probusclubs gebruikt 
zou kunnen worden. 

Er zijn twee versies:  

1. Canon A kan (eerst) 1-stemmig, en vervolgens meerstemmig gezongen worden, tot 5-stemmig toe. 

2. Canon B is gelijk aan A maar kan desgewenst 7-stemmig klinken.  

Wouter van Haaften, Probusclub De Meerwijk 

U vindt de canons op onze website: https://probus-nederland.nl/probus-canon/.  

 

 

 

https://probus-nederland.nl/probus-canon/
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Probus Bridgedrive 

 

Op vrijdag 23 augustus 2019 vond de zevende landelijke Probus Bridge-
Drive plaats, georganiseerd door Probusclub De Vrije Heeren te Vianen, sa-
men met de Bridge Club Vianen. 

In tegenstelling met vorig jaar was het aangenaam bridgeweer. 

De opkomst wat iets hoger dan vorig jaar. Eén lijn van 10 paren “thuisbrid-
gers” en de overige 26 paren “clubbridgers” speelden topintegraal ver-
deeld over twee lijnen; en dat alles onder leiding van wedstrijdleider Henri 
Oostendorp, die ook de arbitrage voor zijn rekening nam. 

Na ontvangst met koffie en gebak en na een kort welkomstwoord door bestuursvoorzitter Loek Schouten van Pro-
busclub 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 prijsuitreiking. Het winnende paar bij 
de thuisbridgers bestond uit Henk Wijnhoven & Machiel Karskens uit Nijmegen 
met 61,61% en bij de clubbridgers waren dat Willy en Agnes Oolthuis uit Berkel-
vallei met 61,64%. Naast de flessen wijn ontvingen zij alle vier uit handen van 
Hans Klein, voorzitter van Probus Nederland, een Probus medaille met inscrip-
tie. Alle deelnemers kunnen terugzien op een geslaagde bridgedrive. 

Hans Hendriks, Probusclub De Vrije Heeren 

 

 

Nieuwe prikbordmeldingen 

 

 

Het Verenigd Koninkrijk (“Engeland”) en de EU, na 

premier May, onder spanning 

Cees Bremmer, Probus Voorschoten Corbulo,  

email: c.bremmer@planet.nl, tel.: 06 5185 3187 

De Geboortepapieren van Nederland 

W.J.J. van der Knaap Probusclub De Heerlijkheid, Ber-
gen op Zoom 
email: wjjvdk@online.nl, telefoon: 0164681116 

Technologie als zegen en zorg 

Rob Cremers, Probus Rond de Venen 

email: r.creemers@technotrends.nl 

Oorsprong en evolutionaire betekenis religiositeit 

Andries Westerveld, Probus De Doorlopers Leeuwarden 
email: a.westerveld@awesterveld.nl, tel:06-53416814 

Prikbord is bedoeld als communicatieplatform voor Probus leden die een interessante lezing ook voor andere Probusclubs beschikbaar willen stellen en Probusclubs die op 
zoek zijn naar een inleider. 

Probus Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering.  

https://probus-nederland.nl/politiek-en-andere/
https://probus-nederland.nl/politiek-en-andere/
c.bremmer@planet.nl
https://probus-nederland.nl/de-geboortepapieren-van-nederland/
wjjvdk@online.nl
https://probus-nederland.nl/technologie-als-zegen-en-zorg/
r.creemers@technotrends.nl
ttps://probus-nederland.nl/oorsprong-en-evolutionaire-betekenis-religiositeit/
a.westerveld@awesterveld.nl
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Bitcoin – Geld – Libra 

Jan Baltussen, Probus Land van Zwentibold  Sittard 
email: janwbbaltussen@gmail.com, tel: 0620416936 

Noord-Zuidlijn Amsterdam 

Wim Oudejans, Probus Nijkerk, email: wimoude-
jans1@gmail.com, tel: 0332452453 of 06 19600276 

Max Liebermann 

Helmus Wildeman, Probus Noordwijk & Omstreken 

tel.: 06-29052717. 

De Gulden Snede in architectuur en schilderkunst. 

ir. Jaap van der Steeg, Probus De Stichtse Rotonde 
email: jvdsteeg@vandersteeg.net 

Tolstoj 

Pieter Boersma, Probus Rond de Venen te Uithoorn 
email: pieter.boersma@ziggo.nl tel.: 0297282558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij  Colofon 

Uw kopij voor de volgende Probus Nieuwsbrief is zeer welkom. 
Wilt u bijvoorbeeld verslag doen van de viering van uw clubjubi-
leum, 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 woorden bevat-
ten.  

Redactie 

Marieke Bruins Slot - Vis 0229561734 
mch.bruinsslot@gmail.com 

Hennie Ardesch   0534353868 
redactie@probus-nederland.nl  

Ad van Helvoort 0653244705  
clubadministratiie@probus-nederland.nl 

Secretariaat 

Peter Blom 0341352271 
secretaris@probus-nederland.nl 

Website 

https://probus-nederland.nl 
 

https://probus-nederland.nl/bitcoin-geld-libra/
janwbbaltussen@gmail.com
https://probus-nederland.nl/noord-zuidlijn-amsterdam/
wimoudejans1@gmail.com
wimoudejans1@gmail.com
https://probus-nederland.nl/max-liebermann/
https://probus-nederland.nl/de-gulden-snede-in-architectuur-en-schilderkunst/
jvdsteeg@vandersteeg.net
https://probus-nederland.nl/tolstoj/
mailto:pieter.boersma@ziggo.nl
https://probus-nederland.nl/

