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Voorwoord
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.
Ik zeg u als voorzitter van het bestuur van Probus Neder-
land vaarwel met daarbij een hartelijk welkom aan mijn 
opvolger Wouter van Straten.
Voor een terugblik op één jaar lid van de commis-
sie Probus 2016 en zes jaar bestuurslidmaatschap 
verwijs ik u gemakshalve naar de bijna dertig Pro-
bus Nieuwsbrieven die in ‘mijn’ afgelopen jaren ver-
schenen. En blijft u die Nieuwsbrief vooral lezen.  
Het is immers ons communicatiemiddel bij uitstek!
 
Rest mij nog een adieu, het ga u allen goed.
 
Bestuur Probus Nederland
Marieke Bruins Slot-Vis, voorzitter
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Leuke dingen doen? Vacatures!

“Ik ga alleen nog maar dingen doen waar ik zin in heb!”  
 
Hoewel het enigszins egoïstisch klínkt, is het duidelijk 
wat mensen bedoelen als ze net met pensioen gaan. 
Onze leeftijdsgroep, de “boomers”, wil heel graag de han-
den uit de mouwen steken, maar onder drie voorwaar-
den. Alleen als zij er plezier in hebben, het nut duidelijk 
zichtbaar is en de baas ónzichtbaar is. Bij verreweg de 
meeste Probus-leden zal dat niet anders zijn: plezier, nut 
en op basis van vrijwilligheid. Deze drie elementen dus. 

Nu wil het geval dat bij Probus nog wel wat leuk, nuttig 
werk te verzetten is, dat mensen zélf mogen invullen. Bij-
voorbeeld: in 2023 moet er een ‘Landelijke Probusdag’ 
komen. Door corona is dat steeds maar weer uitgesteld. 
En er is ook vast wel behoefte aan training om de web-
site te bedienen; net als bestuursleden rouleren web-
masters immers ook nog al eens. En zijn ook wat kleine-
re evenementen en bijeenkomsten of een contactlunch. 
Zoiets is nou typisch iets voor een kleine groep mensen, 
misschien twee, drie of vier vrienden, die samen als team 
de handen uit de mouwen willen steken. Leuk, nuttig, 
geen baas? 

Nou, het leuk maken doe je zelf, het nut zie je zelf ook 
wel in en het Probus-bestuur (dat het al druk genoeg 
heeft) vertelt je wát er moet gebeuren, maar niet hóe. 
Zo’n organisatiegroepje gaan we echt niet ook nog eens 
belasten met ‘zitten in het bestuur’; daar kom je niet voor 
natuurlijk. Je bent ook niet verplicht dat jaren achtereen 
te doen. Vrijwilligheid is de sleutel tot succes.
Overigens, in het bestuur komen begin 2023 weer twee 
vacatures. Heb je zin in om een bijdrage in het bestuur te 
leveren? Da’s ook leuk, nuttig, en deel uitmaken van een 
team dat sámen iets voor elkaar krijgt.
Nu is er een beroep op jou om even te helpen. Wij ‘boo-
mers’ zetten om de beurt de schouders er onder, voor el-
kaar, voor de groep. Graag een mailtje naar de secretaris 
secretaris@probus-nederland.nl met wat u, of uw groep-
je mensen als team, wilt doen voor Probus.

Hartelijke groet, Wouter van Straten, vice-voorzitter
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Na mijn studie aan de HEAO in Groningen ben ik mijn 
werkzame leven in Amsterdam begonnen. Mijn vakge-
bied is Marketing. Ik heb gewerkt bij financiële instellin-
gen, ICT- bedrijven en de energiesector. Functies: marke-
ting manager en director.
In de laatste fase vanaf 2010 ben ik als zzp-er aan de slag 
gegaan, waaronder lid algemeen bestuur van het Water-
schap Amstel Gooi en Vecht. In diezelfde periode heb ik 
ook 3 jaar in de gemeenteraad van Stichtse Vecht zitting 
gehad. Een bijzondere en ook hectische tijd.

Ik vraag me de laatste tijd af waar ik mijn energie nog 
op wil richten, naast de gebruikelijke familiaire beslom-
meringen en wat kleinschalige bestuursactiviteiten. Er is 
maatschappelijk genoeg te doen, maar het moet wat mij 
betreft ook aansluiten bij mijn eigen leefwereld. Ik ben 
lid van een Probus vereniging en heb daar plezier aan. 
Ik vind samenwerken in een bestuur boeiend. Er komen 
onvermoede vraagstukken voorbij of werkzaamheden 
in beeld die voor het geheel nuttig zijn om te behande-
len. Het vraagt soms om creativiteit en andere keren om 
overwogen duidelijkheid. 
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Steven J.W. Rosman

Afgelopen zomer vierden de leden van Vrouwenpro-
busclub PRODONNA hun derde lustrum. Prodonna is 
opgericht op 3 september 2007 in de Gemeente Hof van 
Twente en heeft op dit moment 26 leden.
Het lustrumprogramma bestond uit twee delen, die bei-
de geënt waren op het thema de Twentsche Lusthoven. 

Daartoe werd eerst een bezoek gebracht aan het Muse-
um No Hero in Delden. Daarna stapte iedereen voorzien 
van picknickbox in een huifkar, die als “lustrumtaxi” het 
gezelschap een schitterende tocht bood over belang-
wekkende delen van het Twickelse landgoed. Eindbe-
stemming was Kasteel Twickel en daarna restaurant Het 
Witte Paard.
Het tweede deel werd op een andere dag gevierd in 
Diepenheim. We werden ontvangen op het kasteel van 
Landgoed Nijenhuis door de kasteelheer Graaf Schim-
melpenninck en familie. Na dit indrukwekkende bezoek 
gingen we naar restaurant Den Haller in Diepenheim. 
Kortom, een zeer geslaagd lustrum, waar we nog vaak 
aan zullen terug denken.

Eva Morelis, voorzitter Prodonna 2022

Nieuwe secretaris Probus Nederland

Lustrum PC Hof van Twente

Om te beginnen:
75 jaar, gehuwd, 3 kinderen 
en 7 kleinkinderen. 

Probus Maarssen lidmaat-
schap sinds 7 februari 2019. 
Tegenwoordig woonachtig 
in Heemstede. 

Ik wil me wel inzetten voor een 
aantal jaren om een instituut als 
Probus te dienen.  
De Probuswereld vervult voor 
velen een belangrijk deel van hun 
leven en daar ligt wat mij betreft 
de relatie tussen het maatschap-
pelijk nut van de functie secreta-
ris van het bestuur en mijn eigen 
leefwereld.

Steven Rosman
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Theo (M.) van den Doel

Theo van den Doel (70) is lid van de Probusclub Nun-
speet. Hij promoveerde begin dit jaar aan de Uni-
versiteit Leiden op het onderwerp Veteranenzorg. 
In de periode dat hij lid was van de Tweede Kamer 
werd zijn belangstelling gewekt voor het onder-
werp van zijn promotieonderzoek. De vele werkbe-
zoeken aan militairen op vredesmissies, overtuigden 
hem van de noodzaak van een goede veteranenzorg.  
Lange tijd beschouwde de overheid de veteranen-
zorg niet als haar verantwoordelijkheid maar als een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. In zijn rol van 
volksvertegenwoordiger ondernam hij verschillende 
initiatieven om het beleid te verbeteren. In zijn proef-
schrift constateert hij onder andere dat er weinig lering 
wordt getrokken uit militaire missies en dat de poli-
tieke en maatschappelijke waardering voor militairen 
die terugkeren van een missie soms tekortschiet. De 
Vaste Kamercommissie voor Defensie had de minister 
van Defensie om een reactie op de uitkomsten van het 
proefschrift gevraagd. De minister onderschreef de uit-
komsten van het onderzoek en zegde toe waar nodig 
het beleid te zullen aanpassen. 
Een bewerking van het proefschrift is verschenen als 
boek ‘Veteranenzorg 1815-2015’ bij de Walburg Pers. 

Podium voor een Probuslid

Probus Veldhoven
In de zomer van 2020 werd ik door een van de initiatief-
nemers, Jos Storimans, gepolst of ik er wat voor voelde 
om mee te doen aan het oprichten van een Probusclub 
in Veldhoven. Jos en de andere initiatiefnemer Louis 
Luckker hadden samen het initiatief genomen om een 
Probusclub in Veldhoven te verwezenlijken. 
Er was voldoende ruimte  voor een nieuwe club in de 
regio en met name in Veldhoven waar nog geen club 
bestond. Veldhoven is de laatste twee decennia een bij-
zondere gemeente met het zeer snel groeiende ASML. 

Met de twee initiatiefnemers en nog een vierde persoon, 
Alex Booij en later een vijfde persoon, Lout Meijers,  zijn 
we aan de slag gegaan om het idee daadwerkelijk uit te 
voeren. De corona pandemie gooide flink wat roet in 
het eten, zodat het ruim twee jaar geduurd heeft tot-
dat de officiële oprichting op 20 september 2022 kon 
plaatsvinden. 
Om  te proberen het ledenaantal te vergroten  lieten 
twee initiatiefnemers zich interviewen In het Veldho-
vens Weekblad. Op dit interview kwam een zeer ruime 
respons, zodat de club in wording er een flink aantal le-
den bij kreeg. 

Op dinsdag 20 september werden in het bijzijn van de 
potentiële leden en vele partners de statuten vastge-
steld. Probusclub-Veldhoven was nu een feit. Vervol-
gens werd  het officiële certificaat vanuit de mentorclub 
overhandigd door Huib Vader en ontvingen wij de tra-
ditionele hamer van het landelijk bestuur overhandigd 
door Jan-Hein de Wit.

Ton Bolsius, voorzitter
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Een nieuwe Probusclub



| blz. 4 van 5 |

KOPIJ

Kopij voor een volgende nieuwsbrief is welkom. 
Verslagen van jubileum, installatie of een bijzon-
dere activiteit plaatsen wij graag. Ook melding 
van bijzondere publicaties van Probusleden zien 
wij graag tegemoet. 
U gelieve uw bijdrage te beperken tot een maxi-
male omvang van 200 woorden.

Problemen met websites
ICT

Elders in deze nieuwsbrief is een verslag te lezen over 
een bijeenkomst van secretarissen en webmasters in 
Nieuwegein. Daar is in het kort wat verteld over de 
technische oorzaken van de verstoringen. Over de gang 
van zaken zijn door de aanwezigen vragen gesteld. Voor 
alle andere geïnteresseerden, geef ik hier een kort over-
zicht van de situatie m.b.t. Probus en ICT.

In vogelvlucht:
1. Onverwacht heeft onze ICT-dienstverlener de soft-
ware van de webserver veranderd van Apache naar 
NGINX.
2. In een vrij laat stadium heeft men ontdekt dat de 
back-up van de bestanden was geïnfecteerd. Daardoor 
is men dagen lang bezig geweest om “geschoonde” 
software weer te installeren. Het ‘virus’ zat vermoede-
lijk in een Wordpress plugin. Tot op heden zijn er geen 
aanwijzingen dat er gegevens zijn gelekt of gewijzigd.

De huidige status is dat de clubsites redelijk goed func-
tioneren. Het is wel zo dat door bovengemelde “gerom-
mel” er soms nog onverwachte bevindingen zijn. Zo 
werkt de module “Evenementen” nog niet correct op 
alle clubsites.

Op het moment dat we weer in een stabiele situatie 
zitten zullen we weer een bijgewerkte versie van de 
“Handleiding voor Webmasters” op de site van Probus 
Nederland plaatsen. De huidige versie is 6.4. en is zon-
der wachtwoord te downloaden.

Harry van Heesewijk
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Interne communicatie
Bijeenkomst secretarissen, webmasters

Op 24 oktober 2022 in ‘t Veerhuis te Nieuwegein waren 
er 28 mannen en vrouwen aanwezig. Het was een bij-
eenkomst in goede sfeer. Er werd op een constructieve 
manier gesproken over problemen en oplossingen. Er 
werden suggesties aangedragen en informatieve vragen 
gesteld. 
Harry van Heesewijk, bestuurslid ICT Probus Neder-
land, stond uitvoerig stil bij de actuele problemen. Zie 
elders in deze nieuwsbrief. Over deze kwestie en over 
verwante zaken zijn door de aanwezigen veel vragen 
gesteld. De zorgen van het bestuur worden gedeeld en 
men begrijpt voor welke uitdagingen het bestuur zich 
gesteld ziet. 

 De volgende concrete zaken zijn ook aan de orde ge-
weest (mogelijk is dit een onvolledige opsomming): 
* Het portaal dat in het verleden is gebouwd voor se-
cretarissen wordt niet gemist. Ook is geen behoefte aan 
een alternatief.
* De handleiding voor webmasters moet up-to-date 
worden gehouden.
* Vindbaarheid van lokale websites door Google.
* Toegankelijkheid van support m.b.t. ICT; inrichten van 
een gebruikersforum.
* Mogelijke schade door het tijdelijk “open staan” van 
websites; verantwoordelijkheid in dezen ligt bij de 
dienstverlener.
* Welke gegevens achter een wachtwoord en welke niet.
* Regionale cursussen voor beginners en gevorderden 
voorzien in een behoefte.
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INFO
Redactie Nieuwsbrief
Jan-Hein de Wit
redactie@probus-nederland.nl
Clubadministratie
Jan-Hein de Wit
clubadministratie@probus-nederland.nl
Secretaris
Peter Blom
secretaris@probus-nederland.nl
Website
http://probus-nederland.nl 

* Sommige clubs, hier aanwezig, hebben geen website. 
Wat is de meerwaarde van een website? Veel clubs wil-
len niet meer zonder functioneren. Denk aan jongere 
generaties. Uiteindelijk beslist de club.
* Aanwezigen hebben niet meer of andere behoefte aan 
ondersteuning m.b.t. ICT.
* Ad Kramer (Hilversum ’87) doet een concreet voorstel 
voor scholing met gebruikmaking van “Senior Web”-fa-
ciliteiten.

 Er is gesproken over andere zaken waarin Probus Neder-
land een rol zou kunnen spelen. Enkele concrete punten: 
* Procedure van overdracht van functies binnen eigen 
club. 
* Kwesties rond AVG. Er staat de nodige informatie op 
de website van Probus Nederland. 
* Geen opmerkingen over de Nieuwsbrieven. Het is pri-
ma zo.
* Probus Nederland probeert een betrouwbare adminis-
tratie van secretarissen te onderhouden. Er is geen up-
to-date overzicht van alle webmasters. Communicatie 
richting clubs gaat altijd via de secretarissen. Uiteraard 
zal ook de site van Probus Nederland gebruikt blijven 
worden als communicatie middel.

Na afloop was er een gezamenlijke lunch.
 
Jan-Hein de Wit
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MUTATIES DOORGEVEN
Probus Nederland bewaart voor contact met de 
clubs twee kerngegevens van secretaris en penning-
meester: mailadres en telefoonnummer. Adres en 
woonplaats worden niet geregistreerd. Gegevens 
van andere functionarissen worden niet opgevraagd.

Mutaties kunnen op twee manieren worden ge-
meld: per e-mail of via een eenvoudig formulier op 
de website.
https://probus-nederland.nl/mutaties/

Voorstel voor externe bereikbaarheid
Clubs zonder website

De website van Probus Nederland bevat een overzicht 
van alle Probusclubs. In het overzicht zijn de clubs ge-
rangschikt naar provincie en per provincie op alfabet. 
Op zoek naar een contactadres van een bepaalde club, 
kan men de website bezoeken, waarvan de link is opge-
nomen in het overzicht. Een aantal clubs heeft echter 
geen eigen website en is daarmee niet benaderbaar voor 
een buitenstaander.
Om dit probleem op te lossen, stelt Probus Nederland 
voor om bij deze clubs een contactadres (e-mail) op te 
nemen. Bij voorkeur zou dat geen persoonlijk mailadres 
moeten zijn, maar een functioneel adres zoals, probus-
clubpolderdorp@provider.nl . Het mailadres op de web-
site is voor de bezoeker een link, zodat het adres meteen 
wordt geopend in een e-mail programma.
Probus Nederland nodigt de clubs zonder website 
uit om een contactadres te mailen naar: 
clubadministratie@probus-nederland.nl 


