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Voorwoord 
 

Als je de berichten over Corona in de vorige nieuwsbrief nog eens naleest dan zijn de primaire maatregelen nog 

altijd van kracht: handen wassen, afstand houden, drukke plekken vermijden, bij klachten thuisblijven. Als je alle 

oplossingen van de Probusclubs nog eens leest om elkaar op enigerlei wijze op de hoogte te houden van het on-

derling wel en wee, dan getuigen die van een positieve instelling. Het deed het bestuur goed dat er zoveel veer-

kracht en creativiteit binnen onze gelederen schuilt de moeilijke en soms eenzame tijden het hoofd te bieden. 

Sommige clubs komen hebben hun regelmatige bijeenkomsten hervat; sommige clubs onderhouden schriftelijk, 

telefonisch of digitaal contacten; maar wellicht dat sommige clubs verstoken zijn van welk contact dan ook. 

Mocht een club hulp of ondersteuning willen laat ons dat dan alstublieft weten. Samen vinden we in het kader 

van onze saamhorigheid wellicht een oplossing. Het bestuur hoopt natuurlijk van ganser harte dat de bijeenkom-

sten weer snel tot de regelmaat gaan behoren. 

De continuïteit van het bij elkaar komen staat zeker onder druk in deze Coronaperiode. In één van onze laatste 

bestuursvergaderingen werd ook gesproken over de continuïteit van de Probusclubs zelf. Uit contacten met indi-

viduele leden blijkt dat met zekere regelmaat de toekomst van de clubs onderwerp van gesprek is en dan met 

name het streven van clubs naar ‘verjonging’. Naast de actuele groei en bloei zijn er dan ook enige zorgen. Deze 

reiken wellicht verder dan de impact van de Coronacrisis op ons verenigingsleven. Voor een seniorenclub als Pro-

bus vormt de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar eigenlijk een directe demografische bedreiging. De 

bloei van Probusclubs was in de recente historie voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de verjonging van 

het ledenbestand door de ons nog bekende pre-pensionering vanaf 55 jaar. Nu ‘VUT-regelingen’ zo goed als ver-

dwenen zijn, zullen nieuwe leden veelal uit de categorie van 67 jaar en ouder worden gerekruteerd. Herkent u 

deze problematiek? Het bestuur hoopt met een kleine enquête dit najaar een beeld te krijgen of het als knelpunt 

wordt ervaren, de aard en omvang ervan en hoe u daarmee omgaat. Wil uw club er liever eens over praten met 

het bestuur? Laat het ons weten! 

Naast de gebruikelijke rubrieken die u op de hoogte houden van het wel en wee binnen Probus Nederland doet 

het bestuur een beroep op de expertise van rechtsgeleerden en wordt er aandacht besteed aan een drietal jubile-

umuitgaven die clubs hebben gemaakt.  

Graag wens ik u namens het voltallig bestuur goede fysieke of virtuele bijeenkomsten toe en houd het gezond! 

Marieke Ch. Bruins Slot-Vis, voorzitter 
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Bestuur 

 

JURIDISCHE EXPERTISE GEZOCHT 

Gedurende afgelopen Corona-periode is er door diverse Probus Clubs (PC’s) in den lande expertise bij Probus Ne-

derland gevraagd op het terrein van de bestuurdersaansprakelijkheid.  

Ook in het verleden is het bestuur van Probus Nederland over verscheiden juridische vraagstukken geconsulteerd. 

We weten dat we in de Probus-achterban een groot aantal juridische deskundigen hebben, van voormalige rech-

ters, advocaten tot aan notarissen.  

Mocht u uw juridische kennis desgevraagd ten dienste willen stellen voor een nuttig advies aan uw collega’s in 

andere PC’s, laat dit dan graag weten aan Paul Witte, op vicevoorzitter@probus-nederland.nl . 

Mogelijk dat we bij voldoende belangstelling een landelijk overleggroepje juridisch advies in het leven roepen.  

Paul Witte,  

vicevoorzitter@probus-nederland.nl 

telefoon: 06-50662740 

 
 

Jubilea 

 
Van enkele Probusclubs mochten wij een boekje ontvangen dat bij gelegenheid van een jubileum werd uitgegeven. 
De boekjes zijn fraai uitgevoerd en laten iets zien van wat een Probusclub voor leden betekent. Voor elkaar en met 
elkaar. Nu door de corona problemen veel jubileumvieringen niet door kunnen gaan is het interessant om er nog 
eens doorheen te bladeren. Hieronder een korte samenvatting: 
 

Probusclub Delft III 1994-2019 

Geheel in de lijn van tegeltjes in Delfts blauw is het boekje met tegeltjeswijs-

heden; op elke pagina staat een tegel, d.w.z. een korte pakkende tekst van 

een Probuslid. 

Een greep hieruit: 

1. Never a dull moment. 
2. Geen leed zo groot als geen kroket bij ’t brood. 
3. Geluk is wat iedereen zich voorstelt van wat geluk moet zijn. 
4. Je hebt altijd een keus. 
5. Van apen die hoog klimmen willen, ziet men alras de blote billen. 
6. Aandacht is het mooiste wat je iemand kan geven. 
7. Niets is zo irritant als een Probus-tegeltje aan de wand. 
 
 

mailto:vicevoorzitter@probus-nederland.nl
mailto:vicevoorzitter@probus-nederland.nl
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Probus Boxtel. 

Dit 30-jarig bestaan is van een historische impuls voorzien doordat de leden 

bijzondere momenten uit het clubverleden aan het papier hebben toever-

trouwd. Dit resulteert in een serie prachtige ontboezemingen, waarin 

vriendschap op alle fronten de boventoon voert. Het boekwerk start met 

een aantal interviews met leden die de 90 al ruim zijn gepasseerd en al vele 

jaren lid van Probus Boxtel zijn. Daarna volgen andere persoonlijke verha-

len, gelardeerd met foto’s.  

 

Probusclub Roermond 1985-2020: Samen in Vriendschap. 

Zeer professioneel vormgegeven met een uitgebreide inleiding, ook over Probus in 

het algemeen, een verslag van de oprichting in 1985, jaarverslagen van 1985 t/m 

1999, verslagen van bijeenkomsten, evenementen en excursies, een opsomming 

van lezingen, een complete ledenlijst en zelfs een Probuslied, gecomponeerd door 

een Probuslid. Samenstelling en redactie door Jac Wijnands, lid van Probusclub 

Roermond.  

Met ISBN-nummer: 978-90-73806-04-7 

 

 
 
 

 
 
  

Probus uit de quarantaine 

 

PROBUS IV BREDA,  
Ignace Nolet, voorzitter 
 

WIJ DOEN HET ANDERS! 
Onze reactie kort en krachtig op de oproep. 

Wij komen op de reguliere data bij elkaar in groepjes van 4- 5 in de tuin  of,  indien beschikbaar, de ruime 

(huis)kamer van leden afhankelijk van weer. Tijd: 14.00 uur-16.30 uur. Groepen worden strak en sterk wisselend 

ingedeeld, zodat iedereen de anderen wel een keer tegen komt. 

De opkomst is hoog, 75 %.  De waardering is hoog. 

Leden die klein behuisd zijn kunnen helaas niet ontvangen, maar zijn uiteraard welkom. 

Allen, beducht als we zijn voor corona, houden zich aan de regels. 

Groet, namens onze Probus 

 

https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/06/LogoKlein.jpg
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Probusclub Jeroen Bosch 

Carl Baks, secretaris/penningmeester 
 
Graag reageer ik op uw oproep om een bijdrage te leveren over het onderhouden van de contacten binnen onze 
club in de huidige coronatijd. 
 
We hebben als leidraad onze twee maandelijkse bijeenkomsten gekozen. 
 
De tweede maandag van de maand vullen we onze reguliere bijeenkomst in met een Zoom meeting, waarbij vol-
gens het jaarschema een van onze leden met ondersteuning van Power Point een presentatie verzorgt. Deze aan-
pak is uiterst succesvol gebleken. 
In plaats van gezamenlijk borrelen op de vierde maandag van de maand doen we dit nu in groepen van vier. De 
groepen worden ad random samengesteld en een van de vier treedt op gastheer en verzorgt de borrel bij hem 
thuis/tuin. De laatste keer werd er in 5 groepen geborreld. Er gebeurt veel in de wereld en er is dus gespreksstof 
genoeg. 
Verder bundelt de secretaris alle binnengekomen mailberichten van de leden in de rubriek “Borrelpraat” en zorgt 
voor het doorsturen ervan en plaatsing op onze website. De onderwerpen zijn zeer divers en gaan van actuele 
zaken naar puzzels en van politieke kwesties naar gedichten en boekverslagen. We zijn intussen toe aan de 30ste 
editie. 
Op deze wijze houden we onze onderlinge contacten warm en dat gaat uitstekend. Doe er mogelijk uw voordeel 
mee! Maar we kijken wel uit naar andere tijden

 

Probusclub VII Kennemerland 

Janus Oomen 
 

Eerste excursie: Thijsse’s Hof 

Probus VII Kennemerlands eerste post-

Corona excursie was 20.07.03 naar de 

oudste heemtuin (1925) in Nederland 

ontworpen door Springer en Jac. P. Thijsse; 

waarvoor hierboven hun visite-  kaartje. Het 

is 2 ha met groot deel van duinflora in 

plantengemeenschappen en zones.  Ook is 

er kunst: ‘Erik op de vlinder’ van Mari 

Andriessen naar ‘Erik of het klein 

insectenboek’ van Godfried Bomans (1977). 

Hans, ons hier als vrijwilliger werkzaam lid, vertelt dat Godfried zelf, weliswaar nabij 

woonde maar er nooit kwam. Hij was een Binnen Zitter met sigaartje en door velen 

gelezen feuilleton in de krant[1]. De Hof-stichter Jac. P. Thijsse is er zelf ook, door 

Jolanda Prinsen gebeeldhouwd (1995) en krijgt elke dag een verse bloem in de hand. Dit 

Thijsse’s Hof is een Natuur- en Rijksmonument. Bezoek het! 

Vijf Verkade-albums (1912-1918)  

Jac. P. Thijsse is de vader van de natuurbescherming. Als onderwijzer nam hij leerlingen mee de natuur in en 

https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/06/LogoKlein.jpg
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/06/LogoKlein.jpg
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/07/K1.png
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/07/K2.png
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/06/LogoKlein.jpg
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overtuigde hen ervan dat bloemen, kevers en vogels het beschermen waard 

waren. In 1865 geboren in Maastricht werd Koo, zoals hij als kind werd 

genoemd, later beroemd als dr. Jac. P. Op tochten probeerde hij zo veel mogelijk 

planten en dieren op te merken en hun kenmerken te bestuderen. Zijn motto is 

te lezen in het Pannenkoekenhuisje bij de poort: “Het ronddolen in en het 

bestudeeren van de natuur geeft kracht aan allen, die geestelijk en lichamelijk 

lijden”[2]. In onze generatie kent ieder hem van het ‘botaniseren’. 

Het is er altijd heerlijk slenteren, herkennen, zich afvragen en vandaag was 

Johan, beheerder aan het werk. Hij vertelde trots dat de tuin nu in het teken 

stond van de ijsvogel, 

waarvoor er een 

zandleemwand is 

ingericht bij de 

vijver; 

teruggekomen in 

de lente een half 

uur nadat zijn 

plekje door Johan 

was ingericht. Nu 

kunnen we hem zien vissen, staand op afstand bij een verrekijker, 

gericht op zijn voordeur. Het pad er naar toe is afgezet voor zijn 

nestprivacy. Vele planten zijn spectaculaire genoeg om erbij stil te 

staan. Er staat een vermaarde en beruchte Hemlock die figureerde in 

Socrates’ dood. In de voetnoot is een kort filmpje en plek gegevens. 

We genoten! en maakten een 1,5 uur durende wandeling 

met in acht name van de Corona procedures. Onze leden 

hebben die gelegenheid weer op komende vrijdag 10 juli 

10.30 – 12 uur. We bemiddelen graag voor andere 

Probusclubs en ook voor het tijdstip, de begeleiding en 

een lunch in de nabijheid; picknick kan ook; er zijn volop 

bankjes met uitzicht. Voor groepen zijn regelingen en 

reserveren: ga uit van een groepsgrootte 10 personen voor 

de begeleider (bijdrage Euro 25/groep; koffie 1,25 p.p.). 

Het park is goed bereikbaar ook OV; paden toegankelijk voor rolstoelen of rollators. Bij de ingang is er een tafel 

met duinplantjes voor bescheiden prijsje. De Stichting hoopt dat zij er nieuwe leden mee verwerven; zij zijn 

geheel zelfstandig en krijgen geen subsidie (meer, Bloemendaalse gemeenteraad, doe er iets aan!). Werkdagen 

zijn er talrijke educatieve rondleidingen voor scholen e.a. info@thijsseshof.nl en ook in vakanties van de 

kleinkinderen is er vast iets te regelen. Telefoon: 023 526 2700 (gedurende de openingstijden: Maart werkdagen: 

9.00 – 16.00 uur.  Zaterdag, zondag: 10.00 – 1600. April t/m oktober werkdagen: 9.00 – 17.00 uur;  Zaterdag, 

zondag: 10.00 – 16:00; November t/m februari werkdagen: 9.00 – 16.00 uur; Zaterdag: 10.00 – 16:00; Maandag 

gesloten).  

https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/07/K5.jpg
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/07/K4.jpg
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/07/K3.jpg
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/07/K8.jpg
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Contact bij Probus vii Kennemerland: Janus Oomen 0621597545 oomen@xs4all of Hans Kerkhoff 

fkerkhoff@tele2.nl. Website e.a: https://nl-nl.facebook.com/thijsseshof/videos/473078869399824/  – video 

ijsvogel visvangst –  https://www.thijsseshof.nl/bezoek.php – alle gegevens op de website. 

[1] Pa Pinkelman (1945-1952): nl.wikipedia.org/wiki/De_avonturen_van_Pa_Pinkelman 
[2] Volgens Catharina Cool (1874-1928), die veel betekend heeft voor de paddenstoel, waarvan zij het eten met succes heeft gepropageerd. 

 
Probusclub Skasterlân (Frl). 

Gep Mannak 
In maart, april en mei hebben we elkaar middels een 2-wekelijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden 

van onze ervaringen. Gemiddeld werd hier door 66 % van de leden actief aan meegewerkt. Gaandeweg verschoof 
het accent van de ingezonden stukjes van actueel en corona-gerelateerd naar persoonlijke ervaringen, vaak uit 
het verleden. Je leert elkaar in 3 maanden nieuwsbrief beter kennen dan in 3 jaar regulier verenigingsleven! Onze 
vaste locatie voor bijeenkomsten is een zalen- en partycentrum in Joure. Toen versoepeling van de anti-corona 
maatregelingen in zicht kwam, hebben we met de eigenaar een draaiboek opgesteld zodanig dat we met in acht 
name van alle veiligheidsmaatregelen, hier op 3 juni onze eerste bijeenkomst konden houden, waarbij iedere aan-
wezige een eigen tafel had in een zeer grote, goed geventileerde ruimte met eigen sanitair. Met onderstaande 
beslismatrix is toen besproken hoe we in de zomer contact zouden kunnen houden. 

 
Gezamenlijk werd besloten om door te gaan met bijeenkomsten in het partycentrum, zo mogelijk buiten op het 
terras dat exclusief voor Probus kan worden gereserveerd. Ons geluk is dat het centrum, tenminste voor de ko-
mende tijd, minder klandizie en dus meer capaciteit heeft dan gebruikelijk. De eigenaar doet echt alles om onze 
bijeenkomsten veilig en volgens ons draaiboek te doen verlopen. Met hulp van een van onze leden konden iden-
tieke condities worden bedongen bij een etablissement elders in Fryslân. Zo hebben we deze zomer inmiddels 
alweer een aantal malen plezierig en veilig bij elkaar kunnen komen. Het vormgeven van het programma vanaf 1 
september is de uitdaging voor de komende weken en mede afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemie in 
onze regio. 

 

 

mailto:oomen@xs4all
mailto:fkerkhoff@tele2.nl
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/06/LogoKlein.jpg
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Nieuwe boeken 

 
 

 

 

Op reis in een ver vreemd land 

Ik lees vlot oud Nederlands geschreven schrift. Al jaren zoek ik in Oud Rechterlijke 

Archieven uit de periode 1500 – 1800 van rechtbanken van het district Zuid-Holland 

Zuid naar “human interest” verhalen. Verhalen die menselijke emoties beschrijven 

of benoemen. Vanuit die rechtbankverslagen probeer ik er goed lopende korte ver-

halen van te maken. Dit boek is het vierde deel waarin ongeveer honderdvijfen-

twintig verhalen zijn gebundeld. Dit deel heeft vooral als onderwerp verslagen van 

het Gerecht van Dordrecht. 

Het boek “Op reis in een ver en vreemd land” betreft een uitgave in eigen beheer. 

ISBN 978 94 6375 727 0. Prijs 15 euro. In Dordrecht te koop bij boekhandel Vos & 

Vander  Leer, en bij het Augustijnenhof. Als iemand het papieren boek wenst graag 

een mailtje aan mij en het wordt u met nota toegezonden. Wie het digitaal wil in-

zien krijgt de digitale versie gratis toegezonden. 

Harry Aardoom, lid van Probusclub Merwestad te Dordrecht, 

Elzenlaan 18, 3319 XB  Dordrecht 

E-mail: h.a.aardoom@kpnmail.nl 

                                                                                                                                 

Ontspoord kapitalisme 

Populisme kwam niet uit de lucht vallen, maar blijkt diepe economische wortels te heb-

ben. Vanaf de jaren zeventig werd de bestaanszekerheid in de rijke Westerse landen 

ondermijnd door hyperglobalisering en de opkomst van het superkapitalisme. Door de 

ICT-revolutie kwamen de middengroepen extra in de verdrukking. Gelegitimeerd door 

een neoliberale ideologie trokken multinationals en aandeelhouders steeds meer 

macht naar zich toe. Daar bovenop verloren kiezersinvloed door de overdracht van be-

voegdheden aan supranationale organisaties. Verzorgingsstaten werden versoberd. De 

ongelijkheid nam negentiende-eeuwse vormen aan. 

Vanaf de jaren tachtig begon de financiële economie de reële economie te overheer-

sen. Malafide praktijken en zeepbellen veroorzaakten in 2008 een diepe crisis, waar-

door ook andere zwakheden aan het licht kwamen. In de jaren daarna dreef de eurocri-

sis de volkeren van Europa uit elkaar. Ondanks alle inspanningen is het systeem niet 

wezenlijk veranderd. Na de uitbraak van het coronavirus in het voorjaar van 2020 werd de kwetsbaarheid ervan 

opnieuw pijnlijk zichtbaar. Voormalig CDA-coryfee Bert de Vries neemt de lezer in Ontspoord Kapitalisme mee op 

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 als blijkt dat daarin discriminerende teksten voorkomen, of oproepen tot dan wel verheerlijken van geweld, of andere maatschappelijk onaanvaardbare ideeën. 

U vindt de boeken ook op onze website: https://probus-nederland.nl/leden-actief/boeken-van-leden/.  

 

mailto:h.a.aardoom@kpnmail.nl
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/06/Ontspoord.jpg
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/06/Op-reis-kaft-ISBN.978.94.6375.727.0.jpg
https://probus-nederland.nl/leden-actief/boeken-van-leden/
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een reis door de ontstaansgeschiedenis van al deze ontwikkelingen. Aan het eind ervan presenteert hij radicale 

hervormingen die kunnen voorkomen dat het mondiale kapitalisme volledig in dienst blijft staan van een markt-

elite die er buitensporig van profiteert. 

 Bert de Vries (1938) was in de jaren tachtig fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, en van 1989 tot 

1994 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Lubbers-Kok. Eerder publiceerde hij de best-

seller Overmoed en Onbehagen. 

Bert de Vries, lid van Probusclub Bennekom 

                                                                                                                                 

David, deugden en ondeugden 

Begin juni 2020 is mijn vierde boek verschenen. Een boek over het leven van David, de 

grote koning van Israël. Die leefde ongeveer duizend jaar voor onze jaartelling. David 

die in de Bijbel op verschillende plaatsen de ‘man naar Gods hart’ wordt genoemd. 

Maar in zijn privéleven en in zijn leven als koning heeft David veel immorele daden ge-

pleegd zoals onder meer moord, doodslag, plundering, list en bedrog, onrechtvaardig 

handelen, overspel en kindermishandeling. 

Hoe valt dat te rijmen met een ‘man naar Gods hart’?  Wat waren de normen en waar-

den van David? Waardoor liet hij zich leiden? Welke meetlat kun je hanteren om het 

gedrag van David te beoordeling. Wanneer ben je eigenlijk een ‘mens naar Gods hart’? 

In mijn boek ben ik op zoek gegaan naar mogelijke antwoorden. 

Het boek is te koop op de site van de uitgever (www.mijnbestseller.nl) en bij iedere 

boekwinkel. De prijs bedraagt € 24,85, maar dan krijg je wel een boek met 248 pagina’s waarvan 40 pagina’s met 

een afbeelding in kleur. 

Peter Visser, lid Probusclub Goeree-Overflakkee 

                                                                                                                                 

The hidden lakes of Connemara, tribute to a fascinating landscape 

Dit boek is het resultaat van 35-jaar landschaps-ecologisch onderzoek, gestart in 1975, 

van vier Nederlandse ecologen aan meren in de kuststrook van West Connemara. Het 

boek beschrijft de botanische en chemische veranderingen die zich in die periode heb-

ben voorgedaan in 20 geselecteerde meren. Het is een van de weinige lange termijn 

studies van dit soort in Ierland en uniek in zijn soort. 

De auteurs werden verliefd op het landschap, de mensen en de rijke geschiedenis en 

die fascinatie heeft hen gedreven om telkens opnieuw het landschap, de vegetatie en 

de transformaties ervan te bestuderen. En zoals alles wat mooi is, is dat moeilijk te vat-

ten in rationele termen alleen. Daarom ondersteunen foto’s, aquarellen, gedichten en korte essays de weten-

schappelijke waarnemingen. 

Het belangrijkste doel van dit boek is om de liefde voor dit prachtige gebied te delen met een breed publiek, met 

een minimum aan wetenschappelijk jargon. De auteurs hopen dat het boek zowel de lokale bevolking als 

https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/06/David.jpg
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bezoekers een nieuw perspectief zal bieden op de verborgen schoonheid van het prachtige en mysterieuze land-

schap van West Connemara, met zijn meren en hun bijzondere flora en vegetatie. Ze hopen ook dat een beter 

begrip van die schoonheid bijdraagt aan een actieve bescherming van dit bijzondere gebied voor huidige en toe-

komstige generaties. 

Het boek (geheel Engelstalig) is uitgegeven (in eigen beheer) in juni 2020. Het kost €31,50 en is verkrijgbaar of te 

bestellen bij: 

• Boekwinkel De Beschte, Bergstraat 22 te Wageningen. 

www.debeschte.nl  Email:  info@debeschte.nl 

• Boekwinkel Nawijn & Polak, Marktplein 24 Apeldoorn 

www.nawijn-polak.nl  Email: webwinkel@nawijn-polak.nl 

Ton Roozen, lid van Probusclub Apeldoorn 85 

                                                                                                                                 

 

Aangeboden lezingen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virussen 
De kleinste kwelgeesten van de mens 

Piet Pijper, lid van Probusclub Alphen ad Rijn 1 

E-mail: pijperconsulting@gmail.com 

Telefoon: 06-53545856 

 Adriaen Pauw,  
Heer van Heemstede 1620-2020 

Janus Oomen, lid van Probusclub VII Kennemerland 

E-mail: oomen@xs4all.nl 

Telefoon: 0621597545 of 0235285584 

Probus Nederland beoordeelt de lezingen 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 als blijkt dat daarin discriminerende teksten voorkomen, of oproepen tot dan wel verheerlijken van geweld, of andere maatschappelijk onaanvaardbare ideeën. 

U vindt de lezingen ook op onze website: https://probus-nederland.nl/leden-actief/lezingen-van-leden/.  
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