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   PVGE-Eindhoven 
 
 

EindhovenActueel! Nieuwsflits 

10 november 2022 
 

 

Met Nieuwsflitsen houden we u op de hoogte van actuele informatie die voor u interessant kan 
zijn. In deze Nieuwsflits zijn dat de volgende onderwerpen: 

• Situatie rondom verdwijnen van de Schouw 

• Informatiemiddag leesclub op 16 november 

 

Verdwijnen van de Schouw 
In de Schouw van november heeft u kunnen lezen dat er concrete 
plannen bestaan om met de Schouw als gedrukte versie te stoppen. 
Dat dit door niemand gewaardeerd zou worden valt te begrijpen. Een 
vraag naar reacties heeft alleen maar tegenstanders opgeleverd. De 
redactie van de Schouw stuurde ons een samenvatting van de 
ontvangen reacties: 

• Ik overweeg het lidmaatschap op te zeggen 

• Stoppen met de Schouw betekent degradatie van de PVGE 

• Voor veel clubs is de Schouw het huidige bindmiddel 

• Een blad om trots op te zijn 

• Het wordt een afbraak van de PVGE 

• De Schouw kan ik niet missen 

• Als de Schouw verdwijnt gaat het cement weg bij de PVGE 

• Noodkreet 96-jarige: ik ga de Schouw missen! 
 
Deze en andere opmerkingen hebben er helaas niet toe geleid dat het Verenigingsbestuur (VB) 
passen op de plaats maakt en alternatieven gaat onderzoeken. Een mogelijkheid zou zijn de 
contributie verhogen. 
Vooral voor Eindhovense leden - die niet digitaal onderlegd zijn -  is dit een desastreus besluit. Dit 
kan nog worden opgelost door naast een digitale versie, zoals EA!, een gedrukte versie uit te gaan 
geven. Bekeken kan dan nog worden of dit een ‘kopie’ van de Schouw wordt of de EA! in papieren 
vorm. Dit gaat geld kosten en is alleen haalbaar als er voldoende vrijwilligers worden gevonden die 
in hun eigen wijk zes keer per jaar een 30-tal bladen zouden willen rondbrengen.  
Wie hier aan mee wil werken of meer informatie wil, kan zich bij Sjoerd Sjoerdsma aanmelden: 
sjoerd@sjoerdsma.net 
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Informatiemiddag Leesclub voor PVGE-leden 
Lees je graag en lijkt het je leuk om met anderen te praten over een boek dat je iets voor jou. 
Op woensdag 16 november om 14.00 uur is er een informatie-bijeenkomst voor mensen die 
belangstelling hebben om mee te gaan doen met een leesclub speciaal voor PVGE-leden. De 
bijeenkomst vindt plaats in De Lievendaal, Lievendaalseweg 3 Eindhoven. 
Een leesclub bestaat uit 6 - 8 PVGE-leden die samen enkele 
boeken uitkiezen die ze willen lezen en bespreken. Zo'n 
bijeenkomst vindt plaats bij een van de deelnemers thuis. De 
leesclub werkt samen met de landelijke leescluborganisatie Senia, 
die bij elk boek een 'leeswijzer' levert met informatie over het boek 
en gesprekspunten. Als het eerste boek gelezen en besproken is, 
kies je samen een datum voor het volgende boek. 
Heb je belangstelling en wil je de informatiemiddag bezoeken?  
Stuur een e-mail aan PVGE-lid Josée Zuiver, pvge@zuiver.net 
 
Als er bij de informatiebijeenkomst voldoende mensen zijn die mee willen gaan doen, kan de 
nieuwe leesclub van start gaan. 
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