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Voorwoord 

Eénmaal per jaar, in de maand oktober, ontvangt het bestuur de oud-bestuursleden voor een gemeenschappe-
lijke lunch en een ongedwongen samenspraak waarbij oud en nieuw Probus beleid de revue passeert. De ont-
vangst vindt plaats met in het achterhoofd: “Eenmaal Probuslid, altijd Probuslid”. Daarop maken bestuursleden 
geen uitzondering. In verband met de Corona-perikelen ging deze Probus Extra vorig jaar niet door maar gelukkig 
troffen wij elkaar begin oktober weer. 

Half oktober had het Bestuur haar driemaandelijkse vergadering in het Veerhuys te Nieuwegein. 

Het was goed dat we elkaar weer fysiek ontmoetten want er stonden onderwerpen op de agenda die de nodige 
discussie vereisten. En het praat ontegenzeggelijk makkelijker als je elkaar écht kunt aankijken dan dat je via een 
scherm standpunten moet uitwisselen. 

Allereerst maken wij u deelgenoot van de eind dit jaar ontstane vacature “Interne Communicatie”. U vindt de va-
cature vermeld in deze nieuwsbrief én wij hebben de hulp ingeroepen van de secretarissen van de Probusclub om 
in hun gelederen uit te kijken naar een geschikte kandidaat die drs. Ad van Helvoort kan opvolgen. Bij hem kan 
ook alle informatie verkregen worden indien gewenst. 

De juridische commissie, onder leiding van vicevoorzitter mr. Paul Witte, heeft intensief overleg gepleegd, een 
aantal beleidspunten beoordeeld en daarover adviezen uitgebracht, die alle successievelijk in de Nieuwsbrieven 
worden toegelicht. 

De tweejaarlijkse enquête onder de Probusclubs wordt definitief eind dit jaar gehouden onder auspiciën van Olga 
Jesse-van Hal. Na verwerking van de door u verstrekte gegevens brengt zij verslag uit tijdens de, ook tweejaarlijks, 
landelijke Probusdag, die vooralsnog eind mei 2022 gaat plaatsvinden. 

Ook een bijzonder belangrijk agendapunt was de upgrading van het ICT-beleid. Dit gebeurt onder leiding van het 
nieuwe bestuurslid ir. Harry van Heesewijk. Hij wordt ondersteund door een IT-commissie. Veel clubs hebben in 
het verleden al kennis gemaakt met de leden van die commissie (Ubbo van Piggelen, Henny Roelofs, en Ad van 
Helvoort) die de clubs bijstaan met het maken van websites en IT-problemen. Hier is ook een dankwoord op zijn 
plaats: met al die vrijwillige bijdragen hoopt het bestuur alle clubs de nodige service te bieden. 
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Ieder kwartaal worden ook de financiën toegelicht door de penningmeester, mr. Richard de Casseres.  Hem 
wacht, voor de eerste maal, voor het eind van het jaar de opstelling van de jaarrekening en de begroting. Maar 
dat wordt een agendapunt voor de bestuursvergadering van eind januari 2022. 

Al met al was deze 153e Bestuursvergadering van Probus Nederland een bemoedigende start van het wintersei-
zoen. Hopelijk een seizoen dat onze Probusclubs vrijwaart van Coronaperikelen. 

Blijf alert, blijf gezond en geniet van de bijeenkomsten van uw Probusclub! 

Marieke Ch. Bruins Slot-Vis, voorzitter  

 

 

Bestuursmededelingen 

 

Introductie Harry van Heesewijk Bestuurslid ICT 

In de vorige nieuwsbrief is melding gemaakt van het feit dat ik de portefeuille ICT binnen 
Probus Nederland op me heb genomen. Wellicht nuttig om mij verder te introduceren.  

Ik ben in 1953 in Sao Paulo, Brazilië geboren. In 1964 zijn mijn ouders geremigreerd en zijn 
we in Waalre (Noord-Brabant) gaan wonen. Na de HBS-b opleiding naar Delft gegaan. Daar 
studie Civiele Techniek afgerond met als afstudeeronderwerp een computer simulatie mo-
del van een haven. Daarna verder de ICT wereld ingerold. Gewerkt bij software bedrijven 
(o.a. Exact), bij advies bedrijven (o.a. LogicaCMG) en op interne IT afdelingen (o.a. Nedlloyd    
en ANWB). Verschillende management functies bekleed (van projectmanager tot directie-

lid).  

Ik hoop mijn ervaring te kunnen inzetten om de informatie voorziening binnen Probus naar een hoger plan te 
brengen. 

 

Tweejaarlijkse enquête 

De tweejaarlijkse enquête over het algemene reilen en zeilen van Probusclubs is in het kielzog van onze tweejaar-
lijks Probus ontmoetingsbijeenkomst uitgesteld. Binnenkort is het zover en zullen de secretarissen benaderd wor-
den voor de invulling ervan. De resultaten worden gepresenteerd op de volgende ontmoetingsbijeenkomst in het 
voorjaar van 2022. 

Voor het invullen van de enquête wordt de secretaris gevraagd naar de gemiddelde leeftijd van de leden van zijn 
of haar Probusclub. Er is op onze website een hulpmiddel beschikbaar dat u kunt downloaden: Berekenen gemid-
delde leeftijd. 

Als er naar het clubnummer wordt gevraagd is dat nodig, omdat sommige secretarissen een andere naam aan 
hun Probusclub geven dan de officiële naam. Ook zijn er enkele Probusclubs met dezelfde naam. Niet iedereen 
heeft dat paraat. U kunt het vinden in de lijst met Probusclubs op onze website: Probusclubs (klik op de juiste pro-
vincie). 

 

Harry van Heesewijk 

https://probus-nederland.nl/berekenen-gemiddelde-leeftijd-leden/
https://probus-nederland.nl/berekenen-gemiddelde-leeftijd-leden/
https://probus-nederland.nl/clubs/probus-clubs/
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Vacature bestuurslid interne communicatie 

Het bestuurslid interne communicatie heeft een afwisselend functiepakket, dat vooral gericht is op communicatie 
met de aangesloten clubs in allerlei vormen.  

Bestuur  
Het bestuurslid interne communicatie maakt deel uit van het bestuur.  

Onderhoud van Contactgegevens  
Goede communicatie staat of valt in de eerste plaats met het beschikken over de juiste contactgegevens. 
Probus Nederland registreert de contactgegevens van de secretaris, penningmeester en eventueel web-
master van Probusclubs. Het bestuurslid interne communicatie is verantwoordelijk voor het op peil hou-
den van die contactgegevens en het toegankelijk maken ervan voor communicatiedoeleinden, overeen-
komstig het AVG-protocol.  

Redactie Nieuwsbrief  
Hij /zij is eindredacteur van de Nieuwsbrief die in goed overleg met redactiecommissie en bestuur tot 
stand komt. Dat houdt o.m. in het verzamelen van thema’s en onderwerpen, het eventueel schrijven van 
stukken, en het opmaken van de Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief verschijnt ten minste viermaal per jaar.  

Onderhouden van de website  
Het bestuurslid interne communicatie onderhoudt de website. De website van Probus Nederland heeft als 
doel informatie en beeldvorming van en over Probus Nederland en over Probus als beweging in het alge-
meen. Dat betreft informatie van en voor de clubs en informatie voor webmasters.  

Het bestuurslid interne communicatie is verantwoordelijk voor de vormgeving en de inhoud van de web-
site. Items bestaan uit eigen bijdragen en bijdragen van anderen. Hij/zij stimuleert bovendien het gebruik 
van de website en van de clubwebsites 

E-mail verzenden  
Regelmatig communiceert Probus Nederland per e-mail met de aangesloten clubs. Hij/zij verzorgt de op-
maak en in veel gevallen de inhoud van de e-mail en draagt zorg voor de juiste adressering en beant-
woordt vragen van clubs op zijn/haar terrein. 

Vaardigheden  
Naast communicatieve en taalkundige vaardigheden wordt een positieve en actieve bijdrage in het be-
stuur van Probus Nederland zeer op prijs gesteld. Met name een luisterend oor voor wensen en proble-
men van Probusclubs en de vertaling ervan naar beleid. 

Kennis over en ervaring met het gebruik van computerprogramma’s is wel een vereiste. 

Voorheen 2de secretaris 
Deze functie kende tot nu toe een andere functienaam, maar die kan de indruk geven dat het om een afgeleide 
functie zou gaan. Dat is niet de bedoeling. Het bestuurslid interne communicatie vervult als schakel tussen het 
bestuur en de Probusclubs (in goede samenwerking met de andere bestuursleden) een kernfunctie binnen het 
bestuur. Juist dat komt in de nieuwe functienaam beter tot uiting.  

Aanmelding kandidaten 
Kandidaten kunnen zich melden of gemeld worden bij de voorzitter Mevrouw Marieke Bruins Slot (voorzit-
ter@probus-nederland.nl) of bij de secretaris Peter Blom (secretaris@probus-nederland.nl) 

 

mailto:voorzitter@probus-nederland.nl
mailto:voorzitter@probus-nederland.nl
mailto:secretaris@probus-nederland.nl


 

 4 

Commissie legt Probus Nederland en Probusclubs langs de juridische meetlat.  

De prelude op een feuilleton 
In Juni 2020 besloot het bestuur van Probus Nederland (PN) tot instelling van een commissie van juridische ex-
perts uit de leden van de lokale Probusclubs (PC’s). Deze zouden  zonder last en ruggespraak een oordeel moeten 
vellen over een aantal bestuurlijke en juridische vraagpunten. Op een oproep in de Probus Nieuwsbief van augus-
tus 2020 hebben een aantal deskundige leden uit de verschillende uithoeken van het land gereflecteerd, onder 
wie geëmeriteerde advocaten, rechters, een notaris en een lid van de Hoge Raad. Toen kwam de corona lock-
down en kon de voorgenomen bijeenkomst niet door gaan tot augustus jongstleden. Op de 17e augustus van dit 
jaar kwamen eindelijk een vijftal Probus-juristen en ondergetekende  als vicevoorzitter van PN in Utrecht bij el-
kaar.   

In tussentijd liet het bestuur van PN een enquête naar de rechtspersoonlijkheid en de bestuurlijke organisatie on-
der de PC’s uitvoeren. Dit naar aanleiding van de introductie van de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen 
(WTBR)  en signalen met betrekking tot dwang dan wel drang van banken om de rechtspersoonlijkheid van enige 
aangesloten PC’s te upgraden.  

De gegevens van deze enquête, de veranderende regelgeving, alsook door de leden van de juridische commissies 
zelf geconstateerde lacunes en vraagpunten vormden de input voor de bespreking in augustus dit jaar. 

Op hoofdlijnen kwamen de volgende punten aan de orde: 

1. De bestuurlijke en statutaire relatie tussen PN en de PC’s  

2. De rechtsvormen van de PC’s, de bestuurdersaansprakelijkheid en het penningmeesterschap 

3. PC’s, privacyregels en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

4. PC’s en de veranderende maatschappelijke en juridische opvattingen, waaronder die ten aanzien van non-

discriminatie 

Door het bestuur van PN werd als uitgangspunt meegegeven dat de statutaire doelen van PN zijn: het behoud en 
bevorderen van de gezamenlijke identiteit van PC’s in Nederland door het accrediteren van nieuwe PC’s ; het zijn 
van knooppunt van informatie en communicatie; het (laten) organiseren van landelijke initiatieven en samenwer-
king; het beheer van het merk en logo van Probus; het beheer van de winkel voor Probus parafernalia en het ge-
gevensbeheer van de aangesloten PC’s. Benadrukt werd dat PC’s binnen de grenzen en regels van de accreditatie 
autonoom zijn in hun handelen. 

 

In de komende Nieuwsbrieven zal als in een feuilleton elke keer één van de bovengenoemde onderwerpen wor-
den toegelicht en uitgediept. Deze publicaties vormen een opmaat naar de Landelijke Bijeenkomst van PN zoals 
deze is voorzien voor Mei 2022. Tijdens die bijeenkomst zal onder meer uitgebreid worden stil gestaan bij de ad-
viezen van de juridische commissie en de consequenties die dit kan hebben voor de lokale PC’s. De stem van uw 
PC, mitsgaders uw aanwezigheid is hierbij dus van groot belang.  
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Namens het bestuur van Probus Nederland dank ik de leden van de juridische commissie  voor hun grote betrok-
kenheid, hun enthousiasmerende en deskundige inbreng in de soms felle maar zeer constructieve discussies. Van-
wege de rigide regels volgend uit de wet op de privacy worden de betrokken personen, die op bovenstaande foto 
staan afgebeeld, niet bij naam genoemd. 

Paul Witte, vicevoorzitter Probus Nederland 

Voor meer info: vicevoorzitter@probus-nederland.nl. 

Website van Probus Nederland 

Wist u al, dat de website van Probus Nederland een schat aan informatie bevat die van belang kan zijn voor Pro-
busclubs. U vindt onze website op Probus-nederland.nl. 

Als de functie van Secretaris of Penningmeester of eventueel de webmaster in uw club wijzigt geeft u dan de wij-
ziging a.u.b. door via het wijzigingsformulier op de website van Probus Nederland: wijzigingsformulier 

Er is een nieuwe versie van de Handleiding voor webmasters beschikbaar op onzer website: Handleiding. Om het 
lezen gemakkelijker te maken zijn de aangebrachte wijzigingen op pagina 3 van de nieuwe handleiding vermeld. 

U vindt er ook een groot aanbod van lezingen door leden van Probusclubs die het interessant vinden ook voor 
andere probusclubs op te treden op “Leden Actief/ Lezingen”. Uit de reacties merken we, dat er regelmatig ge-
bruik van wordt gemaakt en dat de kwaliteit hoog is. 

Er is soms nog vraag naar “het gele boekje” (ofwel “Probus in een Notendop”). Dat wordt al enige jaren niet meer 
uitgegeven. U vindt wel een elektronisch equivalent op onze website: Probus Informatieboek 

 

 

Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 

 

Stichting Golf                                              Rotterdam, 5 oktober 2021 

 

Verslag van het Golftoernooi 30 september 2021 

Helaas kon het jaarlijkse golftoernooi in 2020 tot veler teleurstelling door de Corona pe-
rikelen niet doorgaan. Voor 2021 had het bestuur 7 juli in gedachten, maar voor dat mo-
ment was het helaas niet mogelijk een toernooi te organiseren. Gelukkig was er een re-
servedatum, namelijk 30 september en op die dag kon er wel een toernooi plaatsvin-
den.  

De deelnemers kwamen enthousiast binnen en meldden  zich bij de wedstrijdleiding 
voor de corona check en registratie. Daarna stond de koffie en thee klaar. Voor sommi-

gen onder ons was het gebruik van de driving range de noodzakelijke oefening om wedstrijdfit te zijn. Voor de 

wedstrijd van dit jaar is gekozen voor de Oost en Zuid Lussen van de prachtige banen van Het Rijk van 

Nunspeet. Hier vind je verhoogde afslagplaatsen met een mooi  uitzicht op hetgeen wat komen gaat. De vele 
dennenbomen maken het een echte bosbaan. 

mailto:vicevoorzitter@probus-nederland.nl
https://probus-nederland.nl/
https://probus-nederland.nl/aanmelden-functionaris/
https://probus-nederland.nl/documentatie-en-handleiding-website/
https://probus-nederland.nl/lezingen/
https://probus-nederland.nl/probus-informatieboekje/
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Evenals in vorige jaren kon gekozen worden uit twee spelvormen. Een individuele Stableford wedstrijd waarvoor 
zich 15 deelnemers hadden opgegeven. Door de wedstrijdleiding waren zij verdeeld over 5 flights. De andere 
vorm was Texas Scramble met duidelijk meer deelnemers, namelijk 56 verdeeld over 15 flights. Er werd gestart 
via shot gun met op twee holes een dubbele start. 

Na de openingswoorden van de voorzitter van Stichting Probus 
Golf en een korte toelichting door de 
Marshall van Het Rijk over de te hanteren 
regels in de spelvormen ging iedereen op-
gewekt naar de toegewezen afslagplaats. 
Het had in de vroege ochtend nog flink geregend in Nunspeet, 
maar nu waren de weergoden ons gunstig gezind en het bleef die 
dag zo goed als droog. De rondrijdende wedstrijdleiding kon met 
eigen ogen zien, dat de stemming er overal goed inzat en dat ie-
dereen het naar de zin had.  En dit kwam niet alleen door o.a. het 

saucijzenbroodje,  dat gedurende de wedstrijd door de marshalls werd uitgedeeld.  

Na afloop van de wedstrijd was er ruim voldoende tijd voor een drankje en bitterbal, voordat de prijsuitreiking 
zou beginnen. Er waren deelnemers van 29 verschillende Probusclubs aanwezig wat een goede mogelijkheid was 
om in Probus verband nader met elkaar kennis te maken. Ook werd afscheid genomen van de huidige voorzitter 
Leendert Kruidenier van de Stichting Probus Golf. Na diverse toespraken over het wel en wee van De Stichting 
werd aan Leendert een mooie fles port en bloemen overhandigd. Daarna stelde hij de nieuwe voorzitter Alfred 
Schoenmakers voor, die ook nog kort het woord nam.  

Hoewel het primaire doel is een gezellige golf dag te hebben, werden voor aanvang van het diner aan de winnaars 
van deze dag de prijzen uitgedeeld, te weten de schaal, wijn en golfballen. 

STABLEFORD: 

1e prijs heren:   De heer Rino Tetteroo van Probusclub Ooster Baljuwschap Hoorn met 31 punten.  Hij ontving ook 
de SCHAAL onze wisseltrofee. 

1e prijs dames:  Mevrouw Marianne van Gils- de Koning namens Probusclub Tilburg met 35 punten. 

2e prijs heren:   De heer Dick Zandee van Probusclub Markiezaat Bergen op Zoom met 30 punten. 
2e prijs dames:  Mevrouw Rudie Huffermans van Probusclub Promix Enschede met 27 punten. 

TEXAS SCRAMBLE: 

1e prijs:  Het team van Probusclub Beijerland bestaande uit de heren B. Blijdorp, J.C. Bakker, P.J. Dam en P.J. van 
de Graaf met netto 62 slagen. 

2e prijs:  Hier hadden 2 teams een gelijke score.  Beide teams, het team van Probusclub Den Helder/Julianadorp 
bestaande uit Marco Slot, Monique Slot, John  Mossel en Ria Mossel en het team van Probusclub De 
Loosdrechtse Plassen bestaande uit de heren Fons Spliet, Gert Schaap, Francis Daniëls, Marcel Peters en 
hun coach Hans Slotboom ontvingen een prijs. 

LONGEST 

Heren:    Pieter Jan Dam van Probusclub Beijerland. 

Dames:   Rita Heikens van Probusclub Probus 4 Den Haag 

NEARY 
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Heren:  Dick Zandee van Probusclub Markiezaat 

Dames:   Ted Visser namens Probusclub Arnhem IV 

Het is een goede traditie, dat door een vertegenwoordiger van Probus Nederland aan de winnaars in de verschil-
lende categorieën een medaille met inscriptie wordt uitgedeeld. Namens Probus Nederland was Paul Witte ,vice- 
voorzitter aanwezig. Helaas waren de medailles niet op tijd beschikbaar en zullen later aan de winnaars worden 
toegezonden. 

Gezien de vele positieve reacties van de deelnemers kunnen we terugzien op 
een zeer geslaagd toernooi .Als de omstandigheden het toelaten organiseren 

wij volgend jaar weer het toernooi en wel op Donderdag 14 juli 2022. 

We hopen veel van de deelnemers van dit jaar dan weer in goede gezond-
heid terug te zien. 
De wedstrijdleiding, Hans Bergers en Jaap van Doorn. 

 

Hein Bokel 25 jaar lid van Probusclub Kanaalstreek 

Hein Bokel is op dinsdag 24 augustus 2021 gehuldigd vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van Probusclub “Kanaal-
streek”. Eigenlijk zou dit feestelijke gebeuren al ruim een jaar eerder hebben moeten plaatsvinden, maar van-
wege de coronapandemie kwamen de leden pas na meer dan 13 maanden voor het eerst weer bij elkaar. Een 25-
jarig jubileum is misschien op zich nog niet zo bijzonder, ware het niet dat men van Probus pas lid wordt wanneer 
men met pensioen gaat. Er zijn dus niet zo heel veel Probusleden die deze mijlpaal weten te bereiken.  

Hein Bokel is een Probuslid van het eerste uur. Hij werd lid in 
1995, twee jaar na de oprichting van de club waarvan de le-
den uit de regio Stadskanaal – Ter Apel komen. In 2002 was 
hij voorzitter. Bokel werd toegesproken door clublid Gert 
Roelfsema. Deze haalde menig anekdote aan uit de voorbije 
jaren. Met name werd Hein Bokel geprezen om zijn loyale 
bijdragen en grote betrokkenheid als clublid. Met zijn brede 
kennis op tal van terreinen wist hij regelmatig nuttige advie-
zen aan te dragen om de bijeenkomsten te voorzien van inte-
ressante lezingen.  

Naast eigenaar van het bekende Reisbureau Bokel verdiende 
hij onder meer ook zijn sporen in de carnavalswereld bij De 

Kloosterwiekers in Ter Apel en van huis uit, in de textielhandel.  

Uit handen van voorzitter Fer Schipper ontving de jubilaris een oorkonde en een ingegraveerde Probus erepen-
ning. 

 

Probusclub Harderwijk  

Duitse Probusclub op bezoek in Harderwijk. 
Op uitnodiging van de Probusclub Harderwijk 1, heeft op vrijdag 24 september 2021 een tegenbezoek plaatsge-
vonden van de bevriende Duitse Probusclub Wesel-Dinslaken aan Harderwijk. Het Duitse gezelschap, bestaande 
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uit 34 personen, is die dag zeer gastvrij ontvangen in het Huis van de Stad door burgemeester Harm Jan van 
Schaik, wethouder Bert van Bijsteren alsmede de Harderwijker Probuspresident Lino Bijnen. 

Helaas kon de burgemeester van Wesel, mevrouw Ulrike 
Westkamp, die dag niet aanwezig zijn. Als prominent SPD 
lid was zij die dag druk met de voorbereiding van de 
Duitse Bondsdagverkiezingen. Wel heeft zij via een video 
boodschap het aanwezige gezelschap in de raadszaal per-
soonlijk toegesproken. 

In de raadszaal heeft een indrukwekkende presentatie 
plaatsgevonden met beelden over Harderwijk van toen 
en nu! Met name het historische Hanzeverleden, dat 
beide steden met elkaar verbindt, speelde daarbij en spe-

ciale rol. Tot slot van de bijeenkomst werd door de Duitse Probuspresident, dr. Manfred Erbe, een ruimhartig 
dankwoord uitgesproken voor de ontvangst. 

Na afloop van de ontvangst op het Stadhuis heeft het gezelschap een historische stadswandeling gemaakt door 
het centrum van Harderwijk. Bijzonder onderdeel van deze stadsexcursie was een kortdurend orgelconcert (Har-
derwijks Kwartiertje) in de Grote Kerk verzorgd door kerkorganist én Probuslid Henk Eijsenga.  

De dag is afgesloten samen met de Harderwijker Probusgenoten en hun partners in kasteel De Essenburgh in 
Hierden. De gasten werden daar op het buitenterras welkom geheten door Probussecretaris Brand Jan van de 
Kamp, die met een stijlvolle en humoristisch korte begroeting in het Duits de gasten verwelkomde en in het kort 
nog het één en ander memoreerde over zijn:  “Hierderwijk”. 

Na een smaakvol aperitief vond een diner plaats in het kasteel ter afsluiting van een zeer geslaagde ontmoeting 
tussen de beide Probusclubs. Bij het afscheids- en dankwoord, voorafgaande aan het vertrek van de Duiste gas-
ten, overhandigde de Duitse Probuspresident, als dank, een bijzonder icoon van de stad Wesel namelijk een 
sculptuur van een Ezel. 

De Wesel - Ezel is met dankbaarheid in ontvangst genomen en blijft een waardevolle herinnering aan de relatie 
tussen beide clubs. 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  

 

PROBUSCLUB WESEL-DINSLAKEN ZU BESUCH IM NIEDERLÄNDI-

SCHEN HARDERWIJK 

In Freundschaft mit einem Esel im Gepäck (hochgeladen von Lokalkompass Kreis Wesel) 

Seit vielen Jahren engagieren sich der Probusclub Harderwijk und Wesel-Dinslaken für einen freundschaftlichen 
Austausch der beiden Hansestädte. Kürzlich reiste der Probusclub Wesel-Dinslaken nach Harderwijk in den Nie-
derlanden. 

Empfangen wurde die Delegation von dem Bürgermeister der Gemeinde Harderwijk, Harm Jan van Schaik, sowie 
dem Stadtrat für Tourismus und Stadtentwicklung, Bert van Bijsteren.  

Neben dem Empfang im Rathaus der Hansestadt Harderwijk besichtigte die Gruppe des Probusclubs Wesel-Din-
slaken mit ihren niederländischen Freunden die historische Altstadt von Harderwijk. Dabei besuchten sie ein 

https://www.lokalkompass.de/wesel/profile-11400/lokalkompass-kreis-wesel
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2021/10/Ontvangst-burgermeester-Probus.jpg
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Orgelkonzert in der Großen Kirche von Harderwijk. Zum krönenden Abschluss aßen alle gemeinsam zu Abend im 
Schloss De Essenburgh.  

 

Probusclub Wesel Dinslaken op bezoek in Harderwijk 

Der Präsident des deutschen Probusclubs Wesel-Dinslaken, Dr. Manfred Erbe, bedankte sich herzlich für die Ein-
ladung und Gastfreundschaft des niederländischen Probusclubs Harderwijk. Zum Dank überreichte er den nie-
derländischen Freunden ein besonderes Geschenk aus der Hansestadt Wesel: Eine kleine Wesel-Esel Skulptur. 

Da in Deutschland die Bundestagswahlen anstanden, konnte Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (verantwortlich 
für Wahldurchführung in Wesel) nur digital per Videobotschaft zum deutsch-niederländischen Austausch zuge-
schaltet werden. 

Die Probusclubs sind ein weltweites Netzwerk, in dem ehemaligen Berufstätige (meist selbstständige Unter-
nehmer) sich austauschen. Der erste Probusclub wurde 1966 in Großbritannien gegründet. Unterstützt wird das 
Netzwerk von den Rotary Clubs. In Deutschland gibt es derzeit 13 Probusclubs. Zu einen der ältesten gehört der 
Club Wesel-Dinslaken. Er wurde im März 1995 gegründet. 

 

Probusclub Probus Zwolle e.o. Vrouwen 2 

Op 18 november a.s. wordt de nieuwe Probusclub  Probus Zwolle e.o. Vrouwen 2 geïnstalleerd. Wij wensen de 
nieuwe club graag veel succes. 

 

25-jarig jubileum 

Probusclub Slasterlân kondigt de viering van haar 5de lustrum aan op 30 oktober en stuurde ons een uitgebreid en 
interessant programma. Van harte proficiat. 

https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2021/10/Ontyvangst.jpg
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Boeken van leden 

 

Acht vrouwen in een mannenwereld 

Het is 1956. Acht jonge vrouwen staan voor de deur van OD26, het clubhuis van 

de Delftsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging van de Technische Hogeschool 

Delft . Ze kennen elkaar nog niet, en hun achtergronden zijn heel verschillend, 

maar ze zijn vastberaden hun leven in te vullen op een manier die tot dan toe ei-

genlijk alleen was weggelegd voor mannen: zelf beslissingen nemen, geld ver-

dienen en carrière maken. Vaak tegen het advies van hun eigen familie in. 

In Acht vrouwen in een mannenwereld beschrijt Marian Geense (zelf een van de 

acht) hoe deze vrouwen, ieder op een eigen manier, omgingen met studie, gezin 

en het werken in een mannenwereld. Het boek geeft een persoonlijk relaas van 

de ontwikkelingen van deze vrouwen, tegen de achtergrond van een verschui-

vende tijdsgeest in de tweede helft van de twintigste eeuw: vanaf de wederop-

bouw en de hippietijd tot de mobiele telefoon en de energietransitie. 

Marian Geense studeerde af in Delft als civiel ingenieur en dat inspireerde haar om in deze roman het ver-

haal te vertellen van haarzelf en haar jaargenoten; het verhaal van acht meisjes die een technische studie 

gaan volgen, maar ook het verhaal van acht vrouwen die carrière maken en een gezin stichten. 

Marian Geense, Lid van Probusclub Prins Alexander 

Uitgeverij Aspect 

Amersfoortsestraat 27 | 3769 AD | Soesterberg 

www.uitgeverijaspekt.nl | 0346-353895 

info@uitgeverijaspekt.nl 

 

Inleidingen door leden 

 

De ontwikkeling en houdbaarheid van het zorgstelsel 

De financiële kant van de zorg is een zorgenkindje. Al gedurende vele decennia. Nu versterkt door Covid. Steeds 
maar weer kostenoverschrijdingen en in geval van kostenbeheersing het ontstaan van onbeheersbare wachttij-
den. De politiek heeft de kosten van de zorg jaar in jaar uit maar moeizaam in de greep. De financiële houdbaar-
heid van ons zorgstelsel zal met voortzetting van het huidige groeitempo een steeds groter vraagstuk worden. De 
demografische ontwikkeling en de wijze van wetgeving spelen hierin een grote rol. Er wordt vanuit economisch 
gezichtspunt aandacht aan deze problematiek besteed. In de presentatie wordt naar voren gebracht hoe het 
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Zorgstelsel in Nederland is gegroeid en opgebouwd. Tevens wordt ingegaan op de oplossingsrichtingen voor een 
komend kabinet. 

Frank van den Tempel lid van Probusclub Eemland 
tempelf@live.nl 
Tel: 0624269442 

Sterke voorkeur lezing in provincie Utrecht of Gelderland 

Carbon2Soil=REGENERATION 
Het tegelijkertijd verwijderen van CO2 uit de atmosfeer, verbeteren van landbouwgrond door gebruik van de kool-
stofcomponent (fractie) van de aarde ,het remineraliseren van bodems, en het redden van het klimaat met na-
tuurlijke oplossingen, brengen van groene kansen binnen het bereik van boeren op het platteland waaronder 
vluchtelingen. 

Fairchar wil een groot aantal lokale carbon2soil centra inrichten voor de productie van grondverbeteraar en CO2-
afvanger biochar. 

B.B. Klaversteijn, lid van Probusclub Leiden 
bo.klaversteijn@planet.nl 
Telefoon 0651124177 

Keizer Augustus en zijn spindoctors 

Tweeduizend jaar geleden: geen krant, geen televisie, geen internet, whatsapp of twit-
ter. 

 Hoe moest de eerste Romeinse keizer Augustus zijn militaire daden en vooral zijn ver-
nieuwende ideeën afficheren? Hoe moest hij duidelijk maken dat na de jarenlange chao-
tische burgeroorlog een tijd van vrede en voorspoed aanbrak, maar ook een tijd waarin 
oude waarden en normen weer werden gewaardeerd? Dat gebeurde groots met de 
plaatsing van gigantische Egyptische obelisken of veel kleiner met munten die in het 
hele Romeinse rijk van hand tot hand gingen. Schrijvers en dichters werden uitgekozen 

om 's keizers ideeën in woorden en verhalen vorm te geven. Zelfs aan Romeinse grenzen was het keizersportret 
bekend en stond zijn meer dan levensgrote stenen of bronzen beeld op de plaatselijke markt of in een tempel ge-
wijd aan de keizercultus. 

Kortom, een lezing over hoe keizer Augustus als CEO na turbulente tijden de publieke opinie beïnvloedde, het Ro-
meinse rijk vernieuwde en hoopte voorspoed te brengen! 

Annet van Wiechen, Probusclub Lochem 
E-mail: conensenvanwiechen@planet.nl 
Telefoon: 0573-256272 

Charles de Gaulle 

Je zou deze ongewone en bijzondere (staats)man Charles De Gaulle ook wel de Franse Churchill kunnen noemen. 

Wie was deze uitzonderlijke Franse militaire strateeg, oorlogsheld van de Tweede Wereldoorlog, tweemaal pre-
mier en uiteindelijk van 1958-68 President van Frankrijk? 

Wat bewoog deze “le plus illustre des Français”? 

mailto:tempelf@live.nl
mailto:bo.klaversteijn@planet.nl
mailto:conensenvanwiechen@planet.nl
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Eigenzinnig, zo niet eigenwijs, liefst 2x ter dood veroordeeld, tientallen(moord) aanslagen overlevend, Westelijke 
bondgenoten in Europa, de NAVO en VS bruuskerend? 
In zijn privéleven eenvoudig, sober, devoot katholiek. In publieke optredens vaak theatraal en man van grootse 
visies en concepten? 

Een presentatie over een man over wie honderden boeken zijn geschreven, zo niet meer; zijn leven leest als één 
spannend relaas ! Cees Bremmer vertelt daarover een boeiende relaas in een met Powerpoint ondersteunde 
kleurrijke presentatie. Hij gaf eerdere Probus-lezingen over Angela Merkel, Duitse Bondskanseliers, Britse Prime 
Ministers en over de Brexit 

Cees Bremmer lid van Probusclub Corbulo-Voorschoten 
E-mail: c.bremmer@planet.nl 

Telefoon: 06 51853187 ; 071 5613125 

Geen commerciële voorwaarden; graag vergoeding van reiskosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.bremmer@planet.nl

