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Voorwoord 

Langzaamaan worden de getroffen maatregelen tegen verspreiding van het Corona virus wat soepeler. De grond-

regels: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, bij verkoudheidsverschijnselen thuisblijven, blijven 

onverminderd gelden. Onze Probus bijeenkomsten maken uiteraard geen uitzondering op de regels die de over-

heid en het RIVM vaststellen. 

Nagenoeg alle bijeenkomsten vinden plaats in een horecagelegenheid. En voor de horeca geldt ook onverminderd 

de regel van afstand houden. Het is aan de clubs in het contact met de horecagelegenheid waar zij bijeenkomen 

op het moment dat bijeenkomsten weer een aanvang mogen nemen te overleggen hoe die Probusbijeenkomst 

wordt vormgegeven. Veelal zal het bestuur van de club dat contact met de restauranthouder hebben.  

Naar aanleiding van deze problematiek kreeg Probus Nederland de vraag of het bestuur aansprakelijk kan worden 

gesteld als de bijeenkomst toch ongewild tot problemen leidt. Als vooraf regelingen zijn getroffen zoals de over-

heid die voorschrijft en de leden goed geïnformeerd zijn over wat van hen verwacht wordt, kan het betreffende 

bestuur niet aansprakelijk gesteld worden mocht zich alsnog een ziektegeval voordoen. Ieder lid is natuurlijk ook 

persoonlijk verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij maakt en voor de mate waarin hij of zij zich aan de regels 

houdt. Wij zijn immers oud en wijs genoeg geworden om onszelf ook verantwoordelijk te voelen. 

Dat wij zieken binnen onze gelederen hebben is niet uitgesloten. Dat wij afscheid van leden moesten nemen he-

laas ook niet. Het bestuur heeft daarvoor gelegenheid gegeven een ‘in memoriam’ te plaatsen indien gewenst 

door de club.  

Veel clubs hebben inventieve oplossingen gevonden om de vriendschap en onderlinge saamhorigheid, die zo ken-

merkend zijn voor Probus, vorm te geven in tijden dat men elkaar niet fysiek ontmoette. Daarvan heeft het be-

stuur een aparte rubriek gemaakt waaruit clubs kunnen putten om ideeën op te doen. 

Tot slot doet het bestuur graag een beroep op specifieke juridische kennis en kunde die zeker voorhanden is bin-

nen Probus. Mocht een Probuslid graag collega- clubs willen adviseren en problemen oplossen, meldt u zich dan 

aan bij de redactie met naam, adres, (e-mail) en professie zodat er een forum gevormd kan worden waaruit ie-

dere Probusclub kan putten. 

Probus Nederland kent al het prikbord waaruit de clubs kunnen putten voor lezingen. Nu dan een forum voor 

vraagstukken op juridisch gebied. 

Het bestuur hoopt dat daarmee ook de onderlinge band steviger kan worden. 
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Namens het bestuur van Probus Nederland wens ik u wederom sterkte toe én gezondheid, 

Marieke Bruins Slot-Vis, voorzitter  

Nieuwe oproep 

Enkele weken geleden hebben we een oproep gedaan aan Probusclubs om te laten weten hoe zij het probleem 

van afzondering en zelfs quarantaine hebben opgelost. Dat heeft aardig wat reacties opgeleverd die in deze 

nieuwsbrief nog eens op een rij gezet worden. Onze hartelijke dank daarvoor aan de secretarissen die zich daar-

voor ingezet hebben. Uit reacties weten we dat het door verschillende collegae zeer op prijs gesteld is. 

Nu de intelligente lockdown via een voorzichtige weg terug weer tot zijn einde komt, willen we nog eens een be-

roep op u doen.  

Iedere club zal ernaar streven de bijeenkomsten weer te hervatten als dat kan. We weten natuurlijk dat de situa-

tie van elke Probusclub uniek is en zeer afhankelijk van de plaats van bijeenkomst en de medewerking van de be-

heerder/ eigenaar/ restauranthouder. Dat neemt niet weg, dat we dat ook allemaal voor onze eigen veiligheid 

moeten doen binnen de regels die ons door de overheid worden opgelegd. Wellicht kunnen we daardoor toch 

wat van elkaar leren. 

Probus Nederland stelt daarom haar nieuwsbrief en haar website opnieuw open voor ideeën en oplossingen om 

bijeenkomsten vorm te geven. Wij zouden het zeer op prijs stellen die te mogen delen. 

De redactie 

Afgelasting Probus Bridgetoernooi 2020 

Zeer tot onze spijt moeten we namens Probus de Vrije Heren uit Vianen berichten, dat het Probus bridgetoernooi 

van vrijdag 7 augustus a.s. niet kan doorgaan vanwege de corona beperkingen. Een spijtig bericht voor alle bridge-

liefhebbers en vooral voor de organiserende vereniging. Het bestuur hoopt dat dit traditionele  toernooi volgend 

jaar weer kan worden opgepakt. 

 

Bestuursvacature 

 

In het bestuur bestaat op het ogenblik nog één vacature: die van Bestuurslid ICT. Op de vacature voor de penning-

meester zijn verschillende reacties binnengekomen. Met enkele kandidaten wordt nu gesproken. 

Profielschets bestuurslid ICT 

Doel 

Een schets van eisen en wensen die wenselijk worden geacht voor het vervullen Van de functie bestuurslid lCT 

Achtergrond 

- Kennis  en praktische ervaring met ICT-systemen, meer in het bijzonder met het gebruik en  ontwikkelen 

van websites. 
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- Praktische ervaring met het onderhouden van contacten met providers en softwareontwikkelaars, in het 

bijzonder enige ervaring met webdesign. 

Vaardigheden 

MANAGEMENT 

- Het bestuurslid ICT is inhoudelijk verantwoordelijk voor de vormgeving en technische inhoud van de web-

site. De uitvoering Van een en ander geschiedt in overleg met de ontwikkelaar respectievelijk de provider. 

- Het bestuurslid is het aanspreekpunt voor de webmasters van de Probus clubs en coördineert wensen en 

aanpassingen in overleg met de serviceprovider. 

- De financiële gevolgen van ontwikkelingen en aanpassingen worden vooraf besproken in het bestuur van 

de Stichting Probus Nederland. 

- Regelmatig contact en eventueel overleg met de serviceprovider dient als waarborg voor een goede gang 

van zaken. 

- Het bestuurslid is lid van het coördinatieteam ict en als zodanig ook een vraagbaak voor webmasters. 

COMMUNICATIE 

- Algemene informatie betreffende de website wordt gecommuniceerd via de website van Probus Neder-

land (https://probus-nederland.nl) en gecoördineerd door het secretariaat. 

- Op de 2 -jaarlijkse landelijke Probusdag worden bijeenkomsten ingericht waarop door probusleden kan 

worden ingeschreven en waar specifieke problemen en oplossingen voor het ontwerp van een website 

worden toegelicht. De coördinatie hiervan berust bij het bestuurslid ICT. 

LEIDERSCHAP 

- Een belangrijke bron van informatie voor aankomende en bestaande webmasters bij het ontwerp van de 

website is de handleiding. Het bestuurslid ICT is verantwoordelijk voor de inhoud van de handleiding en 

de actualiteit daarvan. 

- Voor de juiste weergave van handelingen en acties wordt het bestuurslid bijgestaan door een 

coördinatieteam. Inclusief het bestuurslid bestaat het team op dit moment uit vier personen.  Het is de 

taak van het bestuurslid zorg te dragen een goed functionerend coördinatieteam. 

- Naast de ICT-rol wordt een positieve bijdrage verwacht in het besturen van de Stichting Probus Neder-

land. 

Probusleden, die interesse hebben in het vervullen van deze functie, worden opgeroepen hun belangstelling ken-

baar te maken aan de secretaris van Probus Nederland Peter Blom (secretaris@probus-nederland.nl of telefoon-

nummer 0341-352271). Voor nadere informatie over de vacature kan men terecht bij het huidige bestuurslid ICT 

Michel Hoevenaars (ict@probus-nederland.nl of telefoonnummer 040-2017348). 
 

Probus in quarantaine 

 

Naar aanleiding van onze vraag in de vorige nieuwsbrief hoe de Probusclubs het gevoel van saamhorigheid en 

https://probus-nederland.nl/
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vriendschap proberen te versterken in deze corona-tijd, waarin we fysiek niet bij elkaar kunnen komen, ontvingen 

wij onderstaande berichten: 

 

Jan Willem Boon 

Secretaris Probus Geldermalsen 

Beste redactie, 

Ja, het is een vreemde toestand. Voor wie de oorlog nog bewust heeft meegemaakt, komen er herkenningen bo-

ven drijven! 

Maar de afdeling Geldermalsen heeft voor de uitwisseling van gebeurtenissen en wederwaardigheden de eigen 

website uitgebreid met een “Quarantainekrant”, waar de leden (door tussenkomst van de secretaris of de web-

master) artikelen, brieven, mededelingen, ervaringen, etc. kunnen posten. Op die manier blijven we gezamenlijk 

toch een beetje betrokken. 

Skypen, Facetimen en videobellen gaat wel een-op-een, maar om alle 25 man tegelijk digitaal bijeen te krijgen is 

niet alleen technisch een hele toer, maar gezien de karakters van de leden, zou dat wel eens op een zg. “Poolse 

Landdag” kunnen uitdraaien;-)). 

 

Rely Ykema 

Secretaris penningmeester Probus Veendam 

Beste mensen, even voorstellen: Ik ben Rely Ykema, sinds 1januari 2020 secretaris-penningmeester van Probu-

sclub Veendam. 

Een van onze leden heeft het idee geopperd om elkaar een op een te bellen op een bepaald uur en op de dag dat 

wij anders bij elkaar zouden zijn gekomen. Hij heeft een schema opgesteld wie wie belt en hoe laat. Dat gesprek 

duurt ongeveer dertig minuten en dan moet het worden beëindigd omdat de persoon die gebeld heeft,nu wordt 

gebeld door een ander Probuslid. 

Wij doen dit nu enkele weken en het bevalt goed. De initiatiefnemer heeft daarvoor een strak schema opgesteld 

en aan iedereen rondgestuurd en eenieder houdt zich daar goed aan. Onze ervaringen zijn positief. 

Ik hoop dat dit voor andere probusclubs een bruikbare suggestie is. 

 

J.J. van Beusichem en J. Krop 

Probusclub “De zeven Grietenijen” in Harich (Frl.) 

Beste PROBUS vrienden/vriendinnen, 

Ieder lid van onze Probusclub “De zeven Grietenijen” in Harich (Frl.) schrijft ieder op zijn/haar beurt, een dagelijks 

contact mail.  

Er is een tabel gemaakt waarin alle leden staan en de datum waarop van hen verwacht wordt een bijdrage te le-

veren. Iedereen is vrij om wel/niet te schrijven, en ook de inhoud is geheel naar eigen keuze. Elke dag is er dus 

voor iedereen post van een lid.   
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Vaak geeft men een update van eigen situatie (en familie); soms heel verdrietige mededelingen over ziekte- en 

sterfgevallen in de familie maar ook leuke en blijde. Er worden gedichten, essays, stukken levensgeschiedenis en 

wat je maar bedenkt verstuurd. Het valt bij iedereen in de smaak. Overigens is niemand iets verplicht en mag zelf 

weten wat hij/zij wil delen met de club. Maar het loopt bijna vlekkeloos. 

Dit levert heel interessante, boeiende, filosofische, ontroerende en soms verdrietige berichten op. Wij kunnen het 

aanbevelen. 

Met vriendelijke groet en hopende op een goede gezondheid voor allen, 

 

Gerald ‘t Sas, 

Probusclub Hertogstad 

Graag reageer ik hierbij op uw oproep met u te delen op welke wijze wij als leden van Probusclub Hertogstad om-

gaan ten tijde van het wegvallen van onze bijeenkomsten. 

Vanaf aanvang van de maatregelen delen wij, overeenkomstig het gedachtegoed van Decamerone, verhalen. Dat 

houdt in dat er dagelijks een door de eigen leden opgemaakt en op passende wijze geïllustreerd verhaal met el-

kaar wordt gedeeld. Omdat de maatregelen en dus daarmee ook de beperkingen elkaar persoonlijk te kunnen 

treffen, ook na 1 mei aanstaande zullen worden verlengd, zullen wij elkaar om toerbeurt bellen. Concreet bete-

kent dit dat iedere maandag een van de leden zelf iemand (aan de hand van de ledenlijst) belt en ook hijzelf door 

weer een ander lid gebeld wordt. 

Beide acties worden bijzonder gewaardeerd. 

 

Nella Arendsen 

Probusclub De Drentsche Aa 

Onder verwijzing naar de recent ontvangen Nieuwsbrief nr 2, en met name naar het verzoek op pagina 2, licht ik u 

met genoegen in over het reilen en zeilen van Probusclub De Drentsche Aa in deze bijzondere periode. 

Allereerst verwijs ik naar onze website www.dedrentscheaa.probus-nederland.nl. In de menubalk is de rubriek 

“Probus in Tijden van Corona” te zien, waarin de door de leden geschreven of aangedragen columns, gedichten of 

artikelen worden gepubliceerd. Er wordt enthousiast gebruik van gemaakt en als vervolg erop onderling gemaild 

of getelefoneerd om commentaar te leveren. 

Wij houden een waakzaam oog open voor het welzijn van zowel onze leden en hun partners. Er wordt onderling 

gemaild en gebeld. Ingeval van ziekte zorgen we dat een boeket bloemen wordt bezorgd. 

Nog een voorbeeld: een van de leden heeft een artikel van Marli Huijer (v/h denker des vaderlands) rondgezon-

den met het verzoek om hierover te discussiëren. Daarop zijn enkele reacties gekomen. 

Ons lid dr. Henk Schoonhoven zou op 28 april een lezing houden over de beroemde Mauthausen-cyclus. Hij heeft 

alle leden de teksten gestuurd en de link doorgegeven waarop de liederen ten gehore worden gebracht. Ook dit 

alles is terug te vinden op onze site, onder de kop Prikbord. 

Aldus onderhouden de Probisten de onderlinge vriendschap. 

https://dedrentscheaa.probus-nederland.nl/
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Jan Pieter Barendse 

Probusclub Delft III 

Hier een respons van Probus III uit Delft. 

Wij hopen op de volgende manieren toch de saamhorigheid en de vriendschap in stand te houden. 

• Belrondes houden op lunchdagen en daarover terugkoppelen. En waar problemen ontstaan hier waar mo-

gelijk extra contact te hebben. 

• Door een feuilleton op te starten waar eenieder een hoofdstuk schrijft. D.w.z. degenen die daar zin in heb-

ben. Er is een enthousiast respons op van iedereen. 

• Bij verjaardagen of bijzondere gebeurtenissen of bellen of kaarten of boeketten sturen. 

Maar waar wel ons graag als bestuur op willen voorbereiden is: hoe gaan we herstarten met de bijeenkomsten. 

Want onze leden zijn de meest kwetsbaren volgens de definitie. Dus wij vrezen dat dat voor de oudsten onder ons 

nog lang niet mogelijk zal zijn. 

Wij zijn erg benieuwd hoe anderen daar mee om gaan. 

 

Louk Berger 

Probusclub  Drieheuvel 

Geachte redactie, 

Probus Drieheuvel in Driebergen heeft inmiddels 2 x het programma ZOOM gebruikt. 

Na een proefsessie op 16 april, waarbij eenieder één minuut kreeg om te vertellen hoe hij het maakte, werd op 23 

april door een van de leden via ZOOM een lezing gehouden. Technisch verliep een en ander uitstekend. Sheets 

(Powerpoint) kwamen duidelijk in beeld en microfoons werden (deels centraal) functioneel aan- en uitgezet. De 

deelname was groot (30 participanten, 88%) en de “bijeenkomst” verliep zeer gedisciplineerd. 

Maar ook behalve de kroketten verlangen we weer naar de reguliere bijeenkomsten. 

 

Henk Vahrmeijer 

Probusclub Het Westland 

Graag reageert Probusclub Het Westland op de oproep om de activiteiten binnen Probusclubs tijdens de corona-

crisis met elkaar te delen. 

Na het annuleren van de bijeenkomsten hebben bestuursleden een belronde gedaan onder alle leden om te ho-

ren hoe het met hen en hun naasten gaat en hoe men met de situatie omgaat. Een impressie van de belronde is 

verwoord in een brief aan de leden zodat ieder ervan kennis kon nemen. Daarna heeft onze voorzitter een per-

soonlijke boodschap aan de leden gericht. Hierin zijn initiatieven bekend gemaakt om de onderlinge communica-

tie op alternatieve wijze te onderhouden en is aan de leden gevraagd om ook ideeën aan te dragen. 

Op onze website is een “Coronaforum” ingericht waarop leden via onze webmaster berichten, eigen bijdragen, 

teksten, links naar interessante video’s kunnen plaatsen. Zoals elke Probusclub een diversiteit aan 
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beroepsachtergrond telt en interessante uitwisselingen genereert, komen inmiddels bijdragen van uiteenlopende 

aard binnen, van bijvoorbeeld een medicus over het rondwarende virus en van een milieutechnoloog met een 

gecertificeerde handleiding over het zelf maken van mondkapjes. 

Op de website zijn ook biografieën van onze leden opgenomen en, zoals dat meer het geval is in een vraag naar 

geschreven data, missen we daarvan nog een aantal. Nu er voorlopig geen bijeenkomsten zijn is een oproep ge-

daan om de lacunes alsnog aan te vullen waardoor we elkaar in wederzijdse interesse en achtergrond door een 

telefoontje of mailtje blijvend weten te vinden. 

 

Robert van Lanschot 

Probusclub Land van Zwentibold 

Normaal gesproken ontvang ik altijd de nieuwsbrief van Probus Nederland, maar we leven in uitzonderlijke tijden 

en dit keer ontvangen jullie van onze club een nieuwsbrief 

Voorlopig ( de termijn is ongewis maar in ieder geval tot 1 juni) hebben wij geen reguliere bijeenkomsten. Om de 

tijd enigszins te overbruggen en onderling contact te hebben, heeft het bestuur het initiatief genomen om voor 

de leden van onze club met een 14 dagelijkse nieuwsbrief te komen. 

Bijgesloten treffen jullie het eerste exemplaar aan (Zie website https://probus-nederland.nl/probus-in-corona-

tijd/) . Mogelijk dat deze nieuwsbrief inspirerend is voor de andere Probus clubs 

 

Jacques van Houte 

Probusclub Vier Enschede 

Door de beperkingen die ontstaan om het corona virus de baas te worden hebben wij op initiatief van een onzer 

leden een bulletin georganiseerd. Dit bulletin, Probus4mail genoemd wordt op de data van onze bijeenkomsten 

aan de leden gemaild. De eigen inbreng van leden wordt sterk gestimuleerd en leverde verrassende bijdragen op. 

Verder besteden wij aandacht aan leden die dat nodig hebben. Onze voorzitter heeft alle leden gebeld en ge-

vraagd naar hun toestand. 

Op deze wijze blijven wij redelijk op de hoogte van eventuele problemen en kunnen ondersteuning bieden. 

 

Piet A.A.C. van Oers 

Probusclub Boxtel 

In deze tijden van opgelegde stilte houdt de club het onderlinge contact zoveel mogelijk overeind. Via telefoon-

tjes en/of langs de digitale weg worden met name de hoogbejaarde leden regelmatig benaderd om hen een hart 

onder de riem te steken. Op die manier krijgt het binnen onze club al jaren uitstekend functionerende instituut 

’Probus Attent’ een aparte dimensie en trekt de ambassadeur regelmatig ’aan de bel’ om tijdens de aan huis ge-

kluisterde periode poolshoogte te nemen. 

Bovendien heeft een suggestie van de leden weerklank gevonden om de maandelijkse nieuwsbrief te blijven pro-

duceren. Met het verzoek aan de clubleden daarin een ’Bijzonder Moment’ aan het papier toe te vertrouwen. En 

die wens heeft zijn effect niet gemist. Zowel in de nieuwsbrief van april als mei is op ruime schaal gereageerd op 

https://probus-nederland.nl/probus-in-coronatijd/
https://probus-nederland.nl/probus-in-coronatijd/
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dat initiatief. Dankzij die bijdragen – veelal verluchtigd met toepasselijk beeldmateriaal – blijft de onderlinge bin-

ding met de clubleden bewaard. En… grijpt het gros van onze vrienden in deze stille tijden wel eens naar de co-

rona-editie om te lezen wie wat heeft meegemaakt. Ook de vaste columnist binnen de club geeft zijn maande-

lijkse bijdrage voor de nieuwsbrief een verlengstuk. Een extra uitdaging voor de leden die nog niet in de pen zijn 

geklommen. Zo probeert Probus Boxtel de negatieve effecten van de coronacrisis doelmatig op te vangen en de 

verveling van thuiszitten te bestrijden. 

 

Bert Kroese 

Probusclub ’86 Apeldoorn 

Probus ’86 Apeldoorn zag zich ook voor een probleem geplaatst toen bleek dat onze tweewekelijkse bijeenkom-

sten voor langere tijd geen doorgang zouden kunnen vinden. Juist in de coronatijd zou onderling contact wense-

lijk zijn, temeer omdat wij altijd het ‘Wel en wee’ van de leden belangrijk vinden en enkele leden gezondheidspro-

blemen hadden. Ook zou men het vaste agendapunt ‘aanraders’ moeten missen. Om maar niet te spreken van 

het gedwongen binnen moeten zitten, zelfs zonder (klein)kinderen. 

Tegelijkertijd kwamen de voorzitter en een lid op de gedachte om een speciale digitale nieuws brief op te gaan 

zetten, met een drieledige opzet: 

1. ons ‘Wel en wee’ te blijven uitwisselen (al dan niet corona-gerelateerd) en eventuele behoeften van leden 

te vernemen. 

2. elkaar van tips te (blijven) voorzien, nu overwegend wel corona-gerelateerd (museum- en theaterbezoek 

was nu niet relevant). 

3. wat luchtigheid in deze sombere tijd te brengen, in de vorm van leuke anekdotes, grapjes, cartoons enz. 

In de eerste uitgave vroegen we onder meer suggesties voor een passende naam, daaruit kwam de 

“Kroonluchter” naar voren (ook heel wel passend bij Apeldoorn). Ook werd de leden verzocht het aan de 

twee ‘redactieleden’ vooral te melden als er (bijv. gezondheids-)problemen zouden zijn en/of er bepaalde 

behoeften waren. Daarbij werd om interessante artikelen of tips gevraagd, ter publicatie in de Kroonluchter. 

Daarnaast verzamelt de redactie zelf relevante ‘content’. 

In 6 weken zijn er inmiddels 25 Kroonluchters verschenen. Omdat er ook artikelen aangeleverd werden die inte-

ressant waren maar niet voldeden aan de 3 criteria, brengen we soms een extra uitgave uit (inmiddels 5, meestal 

in het weekeinde), de “Kroontjespen” genaamd. Daarin staat alleen niet-persoonlijke-/persoonsgerelateerde in-

houd. 

Regelmatig stellen we vragen aan de leden, bijv. welke leden bereid zijn om in hun (grote) tuin andere leden te 

ontvangen, met een kopje koffie o.i.d. Dit om de  fiets- en/of wandelmobiliteit te stimuleren. We suggereren ook 

fiets- en wandelroutes en -bestemmingen. 

Ook is er een historische quiz geïntroduceerd, maar daarop valt de response tegen, evenals die op vragen met 

een ‘moeilijker’ karakter. Men wil het blijkbaar vooral nuttig en luchtig houden.  

De hoeveelheid aangeleverd materiaal verschilt nogal, daarom – en ook om het voor de ‘redactie’ behapbaar te 

houden- is de frequentie teruggebracht tot circa 3x per week, elke Kroonluchter omvat zo’n 6 tot 8 pagina’s.  

Nadere info: Piet Steures (voorzitter): ap.steures@planet.nl) of Harro Frieling ( de.witte.raaf@hetnet.nl) 
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Piet Feitsma 

Probus Bolsward e.o. 

Probus Bolsward e.o. probeert momenteel het contact zoveel mogelijk digitaal te onderhouden.  

We hebben op 30 maart onze eerste plenaire Zoom bijeenkomst gehouden. In deze bijeenkomst heeft Iedere 

deelnemer kort verteld hoe het hem vergaat in deze corona-tijd en hoe hij zijn tijd invult. Daarvoor hebben we in 

een aantal proefsessies in groepjes van ca. 7 personen geoefend in het meedoen met een Zoom video meeting. 

Velen werden enthousiast over deze prachtige mogelijkheden. Enkelen hebben er bewust voor gekozen om hier-

aan niet mee te doen. 

Komende donderdag 14 mei zal een bedrijf (Brandsma Digitaal Meten) een Zoom Video presentatie voor onze 

club verzorgen.  Zie: https://bolsward.probus-nederland.nl/ 

Omdat wij voorzien dat we gedurende een zeer lange tijd geen fysieke bijeenkomsten kunnen houden zien wij 

goede mogelijkheden d.m.v. Zoom Video bijeenkomsten. 

 

Nieuwe boeken van Probus leden 

 

 

De bevrijding van Hoogland door de Canadese troepen van 20 april 1945 tot 5 mei 

1945. 

Met een beschrijving van de 4 Canadese regimenten die in april 1945 Hoogland hebben 

bevrijd en van de 5 Canadese soldaten die daarbij in Hoogland zijn gesneuveld. 

Piet Smink lid van Probusclub Stichtse Rotonde 

E-mail: prsmink@hetnet.nl 

ISBN: 978-94-6402-140-0 

Verkrijgbaar: Historische Kring Hoogland 

E-mailadres: phkok@planet.nl.  

Kostprijs € 10 

 

Overleven in Berlijn 

Begin maart 1943 wordt de vijfentwintigjarige Adri Schuurman vanuit zijn woonplaats IJsselstein op transport ge-

steld naar Berlijn waar hij door de Duitse bezetter tewerk is gesteld. Hij zal er tot februari 1944 blijven. In die peri-

ode schrijft hij vele brieven naar Anny Koenen uit Zuilen, met wie hij verkering heeft. Zijn zoon vertelt, aan de 

hand van de brieven en aanvullende bronnen, het verhaal van Adri. 

Overleven in Berlijn beschrijft hoe Adri Schuurman beleefde wat hem overkwam. In zijn woonsituatie, het werk in 

de fabriek, het contact met Holland, de toenemende bombardementen en de gevolgen daarvan voor de burger-

bevolking. Van een bijzondere inhoud zijn de passages over zijn ervaringen van kerkelijke vieringen, zijn diep 

mailto:prsmink@hetnet.nl
mailto:phkok@planet.nl
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/04/Hoogland1.jpg
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rooms-katholieke geloof en, daarmee verbonden, zijn onvoorwaardelijke liefde voor 

Anny en zijn verlangen naar een gezinsleven met haar, als de oorlog eenmaal voorbij is. 

Daarnaast beschrijft het boek de context van Adri’s ervaringen: het leven van tewerkge-

stelden in Berlijn, de groeiende spanning onder de burgerbevolking, de intense bombar-

dementen in deze stad en de oorlogssituatie in geboorteplaats IJsselstein. In de epiloog 

wordt verteld hoe het met Adri in zijn verdere leven is gegaan. Het boek bevat een aan-

tal foto’s, twee stambomen en een overzicht van geraadpleegde bronnen. 

Dit boek laat zien hoe je door liefde en een diep geloof kunt overleven. In die zin over-

stijgt het de situatie van tewerkstelling in de oorlog. 

Het boek kost € 19,95 en is verkrijgbaar via de boekhandel, bol.com of direct bij uitgever 

Aspekt,  

ISBN: 9789463388221, 234 pagina’s. 

Martin Schuurman, 

lid van Probusclub ProGein, Nieuwegein. 

Emailadres: martinschuurman@ziggo.nl 

Nieuwe rituelen 

Rituelen zijn volop in beweging. We willen graag steeds meer zelf vorm en inhoud 

bepalen. Hoe pak je dat aan rond belangrijke momenten in je leven? In hoeverre kun 

je voortbouwen op oude gebruiken? In hoeverre kunnen andere culturen je inspire-

ren? Wat raakt, ontroert, helpt en past bij hoe jij in het leven staat? 

In Nieuwe rituelen komen behalve geboorte, huwelijk, scheiding en afscheid nemen 

van het leven ook andere bijzondere gelegenheden aan bod, zoals herdenking van 

een trouwdag, verandering van werk en verhuizing naar het buitenland. 

Dit boek is niet alleen een praktische gids, maar ook een inspiratiebron. De voorbeel-

den uit de praktijk van de auteur kunnen je op ideeën brengen voor de vormgeving 

van eigen rituelen. 

 A.G. Ochtman-de Boer, lid van Probusclub Eemien 

E-mail: annegien@ochtman.nl 

ISBN: 9789462500846 

Verkrijgbaar: Bol.com en via info@ritualiter.nl 

Trojaanse tin-oorlog en Odysseus oceaanroute 

Hebben Troje en Ithaca echt bestaan? Ja! 

Sinds de oudheid is vergeefs naar Troje gezocht. Locaties in de Griekse en Atlantische wereld blijken onjuist. Toch 

zijn mythische verhalen vaak gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen. De Ilias en Odyssee van Homerus dragen 

mailto:martinschuurman@ziggo.nl
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/05/Overleven.jpg
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/05/Aantekening-2020-05-16-150214.jpg
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duidelijke sporen van “oral history”. De verhalen kunnen een andere oorsprong hebben 

dan de Griekse. Mijn aanpak is met een andere bril kijken, andere perspectieven kiezen, 

andere kennis erbij betrekken. Het zoekgebied vergroten buiten het Griekse Rijk. 

Leidraad is het nieuwe schild van Achilles (Ilias). Dit schild is niet alleen een gebruiksvoor-

werp, maar vooral een informatiebron. Het is gemaakt van 4 metalen goud, zilver, koper 

en tin. Het bestaat uit meerdere lagen oersterk brons. Afgebeeld zijn oorlog en vrede, en 

de hemelkoepel met zon, maan en 4 sterrenbeelden en Okeanos als rand. De informatie 

leidt naar de Atlantische wereld. 

De hoogstaande megalietencultuur van Zuid-Spanje tot in Schotland verandert in de 

bronstijd door de vondst van metalen. Strijd om de heerschappij over het zeldzame tin leidt tot een verwoes-

tende strijd tussen de machtscentra in Zuid-Spanje (goud, zilver en koper) en Cornwall (tin). De Atlantische wereld 

stort in en volkeren raken op drift. De circulaire golfstroom, zon, maan en sterrenbeelden volstaan om de route 

van Odysseus over de Atlantische Oceaan te reconstrueren. Op de Middellandse Zee is die route niet denkbaar.  

Verhalen over de heroïsche strijd en de reis van Odysseus worden in gezangen overgedragen. Eeuwen later zet 

Homerus de verhalen in een dichterlijk Grieks decor, mét goden, en eigen namen voor de machtscentra: Troje en 

Ithaca. 

H.J. van Oosten, lid van Probusclub Hillegersberg II 

Emailadres: hvoosten@xs4all.nl 

ISBN: 9789402142624 

Verkrijgbaar: elke boekhandel, bol.com 

 

Hoe de mandennijverheid verdween (1844-1984) 

In ruim een eeuw tijd verdween de mandennijverheid uit de dorpen ten noorden en wes-

ten van 's-Hertogenbosch aan beide zijden van de Maas en aan de Lek. 

Manden vlechten was daar decennialang een hele belangrijke economische activiteit. 

De grootste mandenfabriek van het land stond in Haarsteeg. In dit boek wordt met het 

reilen en zeilen rond deze fabriek de opkomst en ondergang van de mandennijverheid in 

alle facetten beschreven. Waarom kwamen bijna alle manden in Groot-Brittannië te-

recht? Hoe was de strijd tussen mandenmakers en fabrikanten voor een betere beloning 

en betere arbeidsvoorwaarden. Hoe zwaar was dat mandenmaken? 

De antwoorden leveren een boeiend boek op. Het is de beschrijving van een ambacht dat 

intussen tot het culturele erfgoed van al die dorpen gerekend moet worden. In het boek komen veel actuele the-

ma's voor zoals epidemieën, dienstverband vergelijkbaar met de huidige ZZP'ers, de grote recessie van de jaren 

dertig, de rol van familiebedrijven in tijden van crises. 

J.J.R. Roes, lid van Probusclub Eindhoven 

Emailadres: jjr.roes@gmail.com 

ISBN: 978-94-92576-29-3 Verkrijgbaar: www.picturespublishers.nl 

mailto:hvoosten@xs4all.nl
mailto:jjr.roes@gmail.com
http://www.picturespublishers.nl/
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/05/Trojanen.jpg
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Coronades 

De gedichtenserie begon op 24 maart, vlak na de start van de intelligente lockdown; 

het laatste gedicht dateert van 31 mei, omdat er vanaf die datum zoveel vrijheid en 

bewegingsdrang werd toegestaan dat dit een logisch eindpunt leek om de perikelen 

van de afgelopen periode met zijn vele beperkingen te beschrijven. 

Alle aspecten van de coronacrisis komen voorbij: de mondkapjes, de anderhalve 

metermaatschappij, de solidariteit en groepsimmuniteit, maar ook de wereldleiders 

als Trump, Poetin en Johnson betreden het toneel. En natuurlijk de talloze neven-

effecten, zoals het hamsteren, het zoomen, de "onttreining" en de huidhonger. 

Daarmee vormen de versjes een unieke kroniek van het hele gebeuren, van dag tot 

dag, van week tot week. Een ludieke verzameling gedachten op rijm over een histo-

rische periode die nog jarenlang zal nagalmen. 

Leonard Schutte, lid van Probus VI Kennemerland 

Verkrijgbaar: https://www.uitgeverijbelvedere.nl/boeken/coronades/ 

Prikbord 

 

 

 

Trojaanse tin-oorlog en Odysseus oceaanroute 

H.J. van Oosten, lid van Probusclub Hillegersberg II 

Categorie: geschiedenis 

 

https://www.uitgeverijbelvedere.nl/boeken/coronades/
https://probus-nederland.nl/geschiedenis/
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/06/coronades.jpg

