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Association of retired PROfessional and BUSiness people
Het woord van de Nationale Coördinator :
Toespraak bij gelegenheid van de Nationale Dag
dynamisme te creëren, te ontwikkelen en te
onderhouden.

Mijn beste vriendinnen en beste vrienden,
Probus viert vandaag feest want Probus bestaat
reeds 30 jaar in België. ’t Is het feest van de
vriendschap en van de verdraagzaamheid, twee
woorden van onze Probusleus.
Hoe ouder wij worden, hoe meer belang wij
hechten aan vriendschap. Onze clubs kunnen
vergeleken worden met de waaier instrumenten
van een orkest, elk met zijn eigen sonoriteit en
tonaliteit, zijn eigen geest en persoonlijkheid. Elk
lid speelt de partituur van zijn eigen leven en
overtuigingen.
De rol van de clubvoorzitters, de regionale coördinatoren en de nationale coördinator bestaat
erin alle violen gelijk te stemmen om de harmonie
van het orkest te garanderen.
Hun taak bestaat erin, dankzij de vriendschap, een
gemoedelijke sfeer van gezelligheid, solidariteit en

Bij het ander gedeelte van de Probusleus, de
tolerantie, de verdraagzaamheid, moeten we even
blijven stilstaan.
Volgens de definitie van het woordenboek betekent
verdraagzaamheid een houding aannemen die erin
bestaat bij anderen een denk- of doenswijze te
aanvaarden die verschilt van de onze; en de
vrijheid van anderen te respecteren op gebied van
overtuigingen.
Het spreekt echter vanzelf dat wij niet alles en
gelijk wat kunnen toelaten; in dit domein meer dan
elders moeten de clubverantwoordelijken en de
leden van het C.I.C. erover waken dat de grenzen
van het toelaatbare niet overschreden worden. Zij
moeten ervoor zorgen, met behoedzaamheid en
gemoedelijkheid; dat iedereen zijn standpunt te
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kennen mag en kan geven in goede verstandhouding met de groep. Dit is een delicate
opgave die veel soepelheid vereist
Probus speelt een grote rol in ons leven en
dat moet zo blijven ook voor de komende
generaties. Maar onze maatschappij evolueert
zeer snel en in uiteenlopende richtingen. Wij
moeten op de sociale veranderingen vooruitlopen en vermijden ons op te sluiten in een
schuw conservatisme. Wij moeten ons vragen
stellen in verband met de grotere zelfbeschikking van de vrouw, de nieuwe relaties
tussen man en vrouw, de veranderende
arbeidswereld.
De communicatiemiddelen tussen de mensen
zijn nooit zo talrijk, zo toegankelijk en soms zo
opdringerig geweest. Nochtans hebben veel
mensen een pijnlijk gevoel van eenzaamheid
en dat is paradoxaal.. Probus kan erbij helpen
deze eenzaamheid te verbreken.
Beste Probusvrienden en –vriendinnen, wij
leven in de 21e eeuw. De autonomie van de
vrouwen heeft een aanzienlijke verandering
teweeggebracht in verband met hun relaties
met de mannen. De vrouwen hebben hun
financiële zelfstandigheid verworven en het
gezinsleven werd hierdoor grondig gewijzigd.
Dit is een sociaal fenomeen waar wij bij
Probus rekening moeten mee houden. De
stichting van nieuwe gemengde clubs die de
vrouwen op gelijke voet zet met de mannen

moet gepromoveerd worden. Er moet een
mentaliteitsverandering tot stand komen.
Persoonlijk ben ik tot nu de enige vrouw in het
CIC. Ik heb willen aantonen dat het ook dat
mogelijk is. Ik hoop alzo de baan te openen
voor andere Probusdames die bereid zijn
verantwoordelijke functies op te nemen. Ik
hoop ook het aantal vrouwen in de clubs te
doen toenemen zonder echter opdringerig te
willen zijn. En ik zou hier de nadruk willen
leggen op de openheid van geest van onze
stichter, George Dick. De eerste club door
hem opgericht in 1984 namelijk Antwerpen
Ring is een gemengde club.
Tahar Ben Jelloun, een Franstalige schrijver,
heeft eens geschreven: “Een vrouw respecteren kan leiden tot vriendschapsbanden met
haar” en dat is mijn vurigste wens voor
Probus, nu en in de toekomst. Een Nationale
Dag gelijk deze organiseren vereist geweldig
veel werkt. Ik wil dan ook hartelijk Probusclub
‘Pajottenland’ bedanken want zij hebben het
aangedurfd deze belevenis te organiseren.
Met een warm applaus vraag ik u de voorzitter
Marc Bosmans, de stuwende kracht Godelieve De Schuyffeleer en de leden van het
organisatiecomité te bedanken.

Met vriendschappelijke Probusgroeten,
Claudine Higuet
Nationaal Coördinator
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Edingen

Nationale Dag te Edingen
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Een enthousiaste schare dames stond ons op
te wachten in Edingen en lukte erin met
vlaggetjes en kleurige lintjes iedereen naar de
juiste plek te loodsen.
Wij kwamen terecht in de Nautisport sporthal,
ruim genoeg om de 495 deelnemers die met
bussen vanuit het ganse land arriveerden,
onder te brengen.
Bij de geur van koffie en verse broodjes
konden wij kennis maken met leden van
andere clubs.
Wij werden verwelkomd door onze nationale
coördinator, Claudine Higuet. Probus bestaat

dertig jaar en dus is het feest! Vriendschap en
tolerantie maken de kern uit van Probus. Door
de maatschappelijke evoluties worden ook
Probusdames bereid gevonden om verantwoordelijke functies binnen Probus op te
nemen.
Paul Van Calster, regio coördinator, stelt vast
dat een club die slechts vier jaar bestaat, toch
de organisatie van deze dag heeft aangedurfd. Voor het eerst zijn er ook activiteiten
aan en over de taalgrens. Veel bezoeken
hebben bovendien een landelijk en heemkundig karakter.
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Marc Bosmans, voorzitter van de inrichtende
club, mocht ook de burgemeester, de heer
Olivier Saint Amand, de ere-coördinatoren
en ook George Dick begroeten, de stichter
van Probus Belgium. Hij dankte zijn clubleden, de partners en vrijwilligers, sponsors
en de leerlingen van het ‘Centre Scolaire
des Eperonniers-Mercelis’.
In een interview met George Dick, dat op
groot scherm werd geprojecteerd, legde
George uit hoe hij Probus in Engeland had

ontdekt en hoe de start in ons land is
verlopen.
Na een kleine wandeling door het Arenbergdomein kwamen wij terecht in de Acaciazaal
in het stadspark voor aperitief en middagmaal. Wij mochten aanschuiven aan een
zeer gevarieerd buffet, mooi opgesteld en
zorgvuldig opgediend door de leerlingen van
het ‘Centre Scolaire’. Ondertussen werden
wij bespaard van een hevige regenvlaag
buiten.
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De verschillende excursies leerden ons een
mooie, glooiende streek kennen, het Pajottenland, een landschap dat de taalgrens als het
ware overdekt, en de gidsen toonden ons vele
historische en heemkundige pareltjes. In mijn
geval bracht ik een bezoek aan Geraardsbergen, ik was er nooit eerder geweest.
Terug in Edingen kwamen wij in enkele buien
terecht. Het was het een verademing om

binnen in de Acaciasite nog van een koffie en
een mattentaartje te kunnen genieten.
Proficiat Probusclub Pajottenland-Heyde, jullie
waren perfecte ambassadeurs voor een
mooie, naar mijn gevoel wat ondergewaardeerde streek!
Jacques Van Damme
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Regio 1
Op 19 maart vierde Probus Oostende haar 25-jarig bestaan
in het restaurant ‘Ostend Queen’ van het Casino-Kursaal.

v.l.n.r.: Bea Walters (echtgenote De Brabandere),
Gauthier De Brabandere, Ria Coulier (echtgenote
Willaert), Daniël Willaert, Filip Menu, Claudine Higuet,
Raoul Baurain (echtgenoot Higuet), Nadine Constandt
(echtgenote Menu)

Er waren 69 leden en partners van de
jubilerende club present om mevrouw
Claudine Higuet, nationale coördinator, de
heer Gauthier De Brabandere, regionale
coördinator, en twee vertegenwoordigers
van de Oostendse zusterclub OostendeWesthinder, allen met hun partners, te
verwelkomen.
Het feest begon met een stijlvolle receptie,
opgeluisterd door het saxofoonkwartet
Beaufour.
Daarna volgden toespraken door Filip
Menu, de voorzitter van de jubilerende club,
door stichtend lid en oud-voorzitter Daniël
Willaert, en door de regionale en nationale
coördinatoren van Probus.
De voorzitter benadrukte de verdienste van
Probus om vriendschap (friendship),
samenhorigheid (fellowship) en plezier (fun)
met mekaar te verzoenen en schetste de

ontstaansgeschiedenis van de club. Hij
eerde ook de aanwezige stichtende leden
en oud-voorzitters. De heer Willaert ging
nader in op de huidige werking van de club
in het licht van wat er in het verleden
gebeurde en sprak zijn wens uit dat het
bestuur op de ingeslagen weg zou verdergaan. De beide coördinatoren feliciteerden
de jubilerende club en bedankten om te
kunnen deelnemen aan het feest. Mevrouw
Higuet gebruikte daarbij de poëtische
woorden van het lied ‘Mijn vlakke land’ van
Jacques Brel.
Het banket met kalfszwezerik, skrei-filet en
panna cotta viel bij iedereen erg in de
smaak, net als de uitstekende wijn.
Veel verhalen en anekdoten werden
uitgewisseld alvorens iedereen tevreden
naar huis trok.
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Regio 3
Probus Antwerpen Schelde 1 vierde haar 30-jarig bestaan
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Regio 3
Vergadering van de Voorzitters

Op 11 mei kwamen ze samen in ‘het Kasteel
van Brasschaet’.
Regiocoördinator Marc van Der Hauwaert
verwelkomt de nationale voorzitter Claudine
Higuet en de 27 deelnemers aan deze
jaarlijkse bijeenkomst.
Claudine Higuet verwelkomt de vergadering
en stelt zichzelf voor op amicale wijze. Aan
de nationale Probus Dag welke op 19 mei in
Edingen plaats heeft, hebben zich 476 deelnemers gemeld. Regio 3 wordt opgeroepen
om de organisatie van een regionale dag te
organiseren. Geïnteresseerden worden ook
uitgenodigd op het tweede nationaal golftornooi van Probus, georganiseerd op het
terrein van de golfclub Palingbeek te Ieper.
Meer nieuws hierover volgt nog.

Marc van Der Hauwaert stelt de aanwezige
voorzitters van de Probus Clubs voor aan de
vergadering en dankt enkele verdienstelijke
Probus leden, die recent een George Dick
award hadden ontvangen, voor hun inzet.
Twee clubs in regio 3 vierden hun dertig jarig
bestaan: Antwerpen Ring en Antwerpen
Schelde 1. Antwerpen Center volgt
binnenkort.
De aanwezigheid van de nieuwe club Voorkempen met ondertussen al 28 leden, wordt
gewaardeerd en verdient navolging.
Dirk Decat stelt de vernieuwde website van
Probus België voor. De mogelijkheden van
het gebruik als infobron of als bewerker om
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zelf informatie in te brengen worden uitgebreid besproken. Ook de bevoegdheidsniveaus om informatie te raadplegen of toe te
voegen worden belicht.
Yvan Vandewalle heeft de evolutie van het
aantal leden en van de gemiddelde leeftijden
in de regio onderzocht. Een oproep wordt
gedaan om ondanks de eerder gunstige
evolutie toch blijvend werk te maken van de
ledenwerving.
Voor de nationale dag van 19 mei hebben
zich 69 deelnemers van Regio 3
ingeschreven.
Een regionale dag volgend jaar zal georganiseerd worden. Hiervoor is het akkoord van

voldoende clubs nodig en wordt gevraagd
dat een paar clubs zich willen inzetten voor
de organisatie. Antwerpen Noord en Schelde
1 tonen zich bereid hieraan mee te werken.
Andere clubs zijn ook welkom; de Regio
Coördinator zal hiervoor initiatief nemen.
In het prachtige kader van ‘het Kasteel Van
Brasschaet’ nemen de deelnemers uitgebreid
de tijd om aan tafel van gedachten te
wisselen, nu en dan onderbroken door een
gesmaakte schotel.
Jacques Van Damme
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Goed nieuws voor de golfers
Beste vrienden,
U zal zich herinneren dat het eerste Probus
nationaal golftornooi gestreden werd op 8
september 2014 te Spa in de ‘Royal Golf
Club des Fagnes’ en dit op initiatief van
Raymond Boniver, Voorzitter van Probus
Club Verviers in Regio 6.

Dank u om Geert Van Hulle per mail te
contacteren voor alle inlichtingen en om u in
te schrijven op
vanhulle.maertens@gmail.com
of Raymond Boniver per mail
:r.boniver@skynet.be
Als u een golfliefhebber bent, aarzel niet om
onze site www.probus-belgium.be te raadplegen, waar Probus golfpagina’s voorzien
zijn.

Dit jaar heeft onze probusvriend Geert Van
Hulle, lid van Probus Club Izegem in Regio
1, de uitdaging aanvaard om de tweede
Met vriendelijke probusgroeten,
uitgave van dit tornooi te organiseren. Het
zal plaats hebben in de Palingbeek golf op
maandag 7 september 2015
Claudine Higuet
.
Nationaal Coördinator
De Golf & Countryclub Palingbeek is
gelegen te 8902 Hollebeke-Ieper, Eekhofstraat 14. Ziehier hoe deze op zijn webstek
omschreven wordt: “Gelegen midden in de
pittoreske schoonheid van het Vlaamse
heuvelland en niet zo ver van de historische
stad Ieper biedt de lichtglooiende, groene
golfbaan (6.165 meter, par 72) een ruime
waaier van uitdagingen aan spelers van alle
niveaus. Het elegante clubhuis met zijn
aanlokkelijk terras is ondergebracht in wat
ooit het kasteel van Voormezele was. Het is
een aangename vertoefplaats, waar zowel
golfspelers als niet-golfers kunnen proeven
van onze uitstekende keuken en wijnkelder”.
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Eretekens 2014 - 15
Volgende zeer verdienstelijke leden kregen
het George Dick ereteken (vanaf 2014):
Jean Clarebout
Guy Reding
Hector Vercammen
René Gobert
Nelly Buys
Valère Vandermoere
Jacques Lagrou
Odopol Baekelant
Léo Lesuisse
Jean Lange
Georges Veys
Jacques Samson
Jozef Meeussen
Georges Flasse
Wim Brosens
Roger Sagarollo
Alfons-Frans Nissens

Probus Comines-Warneton Val-de-Lys
Probus Verviers
Probus Aarschot
Probus Mons-Sud
Probus Bruxelles-Breughel
Probus Brugge
Probus Nieuwpoort-Westhoek
Probus Nieuwpoort-Westhoek
Probus Verviers
Probus Visé
Probus Gent-Noord
Probus Liège-Sud
Probus Antwerpen-Ring
Probus Mons Sud
Probus Kempen-Hoogstraten
Probus Herentals
Probus Land van Rhode en Schelde
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Hebben ons verlaten in 2015
NAAM
Claudine Etienne
Antoon Vuylsteke
Germain Verstraete
Emile Rossius
Maurits de Groote
Alfons Misseghers
Jo Vos
Henri Mercenier
Maurice Guében
Hans Byttebier
Jean Braes
Germain Peene
Pierre Mattelaer
Paul Indekeu
Marc Donk
Maurice Maxy
Cecile Zoete
Leo Dierick
Joseph Leclef
Jef Steylaerts
Jef Van de Heyning
Rik (Henri) Quaethoven
Willy Coucke
Yves Deneulin
Carlos Pype
Roger Van Herzele
Jacques Leblanc
Wilfried Blontrock
André Vanhoutryve

CLUB

GEBOREN

OVERLEDEN

Probus Hesbaye
Probus Tielt
Probus Comines-Warneton Val-de-Lys
Probus Hesbaye
Probus Kempenland
Probus Herentals
Probus Kempen-Maas
Probus Huy
Probus Huy
Probus Kortrijk-Curtrike
Probus Aarschot
Probus Roeselare
Probus Kortrijk-Andleie
Probus Genk-Martinus
Probus Roeselare
Probus Comines-Warneton Val-de-Lys
Probus Izegem-Mandel
Probus Gent-Zuid
Probus Antwerpen-Rubens
Probus Herentals
Probus Turnhout
Probus Hasselt 1
Probus Izegem
Probus Comines-Warneton Val-de-Lys
Probus Izegem
Probus Oostende
Probus Bruxelles-Breughel
Probus Westland-Ieper-Poperinge
Probus Brugge-West

05-05-38
12-08-21
13-05-33
03-04-31
09-03-28
19-06-30
10-03-41
17-12-27
07-08-27
30-12-40
10-09-31
20-12-35
09-05-31
04-05-25
08-06-34
27-05-43
03-06-39
22-06-29
26-06-27
03-08-31
16-11-26
15-06-25
23-09-46
16-08-37
07-07-30
27-03-27
15-07-29
23-05-44
04-09-20

05-01-15
05-01-15
09-01-15
10-01-15
13-01-15
15-01-15
21-01-15
22-01-15
03-02-15
18-02-15
02-03-15
06-03-15
12-03-15
13-03-15
13-03-15
14-03-15
16-03-15
17-03-15
17-03-15
01-04-15
10-04-15
12-04-15
14-04-15
15-04-15
18-04-15
27-04-15
27-04-15
20-05-15
23-05-15
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