
GRONINGEN LITERATUURCLUBS 
Henk Boomker 
0651545217 

haren@boomker.info 
 
Haren, 7 februari 2023 
 
Aan de deelnemers, coördinatoren en begeleiders van de Groninger literatuurclubs, 
 
Traditiegetrouw treft u In deze brief de informatie over de data van de lezingen die in Haren worden 
gehouden.  Onderzoek in Drenthe, Overijssel en Groningen heeft uitgewezen dat u deze fysieke 
bijeenkomsten hoog waardeert op de inhoud en haar sociale aspecten. 
 
Wanneer worden de lezingen gehouden? 
Onderstaand de laatste  waarop het te lezen boek van die periode door de auteur van de 
documentatiemap wordt toegelicht. Wij zijn blij dat ze naar Haren komt met  toelichting, die niet in de 
uitwerking staat. U krijgt absoluut nieuwe informatie op deze avonden. 
 
 
Uw aanmeldingen accepteer ik onder voorbehoud van het mogelijke en een zo breed mogelijke 
spreiding van leesclubs. 
 
NIEUW 
De lezingen worden vanaf dit seizoen gehouden in boekhandel Boomker, Raadhuisplein 7 in  Haren.  
U bent vanaf 19.00  uur welkom in de winkel 
 
1 maart Janine R. Mooij                    Het eiland van de verdwenen bomen / Shafak 
 
De  avonden is  toegankelijk voor zowel begeleiders, coördinatoren als deelnemers.  Twee personen per 
leesclub is bij voorkeur het maximum.  De zaal heeft onder normale omstandigheden ruimte voor 60 
deelnemers en wie het eerst komt het eerst maalt.  
 
Aanmelden  
Voor mijn gemak, en hopelijk ook de uwe, kunt u zich digitaal aanmelden via deze link 
 
https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/LEESCLUBS_GRONINGEN 
 
 Het proces wijst zich vanzelf maar lukt het niet dan mag u me mailen. U krijgt altijd een bevestiging. 
Krijgt u die niet dan hebt u niet gereserveerd. 
 
Let op: u kunt zich NIET bij de boekhandel aanmelden, 
 
Waar en hoe laat 
De avonden worden gehouden in boekhandel Boomker, Raadhuisplein 7 in Haren en beginnen om 19.30 
uur. Er is parkeerruimte (betaald) in de parkeergarage onder de bibliotheek of  op het plein. 
Om ca 21.15 uur zal de bijeenkomst afgelopen zijn. Vanaf 19.00 uur is de winkel open. Er is een korte 
pauze in het programma opgenomen. 
 
Kosten 
De toegang bedraagt vanaf dit seizoen € 8,00 p.p. per keer. De persoonlijke leden van de Stichting 
Literatuurclubs Drenthe hebben gratis toegang.  
Er zijn van oudsher leesclubs die lid zijn van Bibliotheek/Vrouwen van nu maar niet van de SLD. Voor hen 
geldt het gewone toegangstarief. U betaalt per keer bij binnenkomst.  
Koffie, thee e.d. worden u door de boekhandel aangeboden. 
 
 
 

https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/LEESCLUBS_GRONINGEN


ATTENTIE 
Ten behoeve van de digitale uitzending van de lezing  voor de leden van de SLD vindt in Haren de video 
opname plaats. Dat betekent misschien een beetje overlast die we natuurlijk zo veel mogelijk 
beperken. 
 
Waarom deze mail? 
Deze mail ontvangt u omdat u bij ons bekend bent met uw mailadres. Uw gegevens worden uitsluitend 
gebruikt voor Leeskringmailingen en zijn niet beschikbaar voor andere doeleinden 
Wilt u ons melden wanneer u geen mails meer wilt ontvangen.  
Indien andere deelnemers van uw leesclub deze mail rechtstreeks willen ontvangen, dan voegen wij die 
adressen graag toe. 
 
Nieuwe leden. 
Soms melden zich in de loop van de tijd mensen die zich graag bij een club willen aansluiten.  
Mocht uw groep open staan voor nieuwe leden dan horen we dat graag. 
 
We hopen dat deze informatie u helpt bij het maken van uw eigen afspraken en wensen u een 
buitengewoon plezierig leesseizoen. Hebt u nog vragen, mail me gerust. 
 
Met vriendelijke groet en tot ziens,  

 Henk Boomker 


