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Aan de deelnemers, coördinatoren en begeleiders van de Groninger literatuurclubs, 
 
Jullie zullen begrijpen dat we de beide leeskringavonden dit najaar niet  door kunnen laten gaan. 
We sluiten daarmee aan op het beleid van de SLD. In plaats fysieke bijeenkomsten komen er digitale 
lezingen.  
  
Hieronder staat de link naar de presentatie van Klaas van der Schaaf over De kaalvreter. Je kunt deze 
presentatie op You Tube, vanaf 2 oktober 2020 0.00 uur op ieder gewenst tijdstip bekijken. 
Bovendien kun je er via de mail met Klaas over communiceren. Dit mailadres vind je in de 
presentatie, maar voor de zekerheid ook alvast hier: schaaf10@xs4all.nl.  
De presentatie staat ook open voor niet-SLD leden. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tUVBWLYjLKE 
  
Je kunt je bij mij ook aanmelden voor de digitale bijeenkomst, die in Overijssel wordt opgezet. . 

Dit is het idee:  

 de boekbespreking is live te volgen op computer, laptop of telefoon  
 je ontvangt van mij een link naar Microsoft Teams (je hoeft niks te installeren)  
 tijdens de boekbespreking heb je via de chat gelegenheid om vragen te stellen 

aan de spreker; deze zijn voor de andere deelnemers niet zichtbaar en een 
moderator verzamelt de vragen 

 de contactpersonen ontvangen half oktober de benodigde informatie  
 zonder aanmelding bij mij kun je niet deelnemen.  

We hopen dat beide mogelijkheden voldoende informatie bieden voor een vruchtbare 
bespreking. Zonder het initiatief van de SLD en uit Overijssel had ik jullie dit waarschijnlijk 
niet kunnen aanbieden. Over continuïteit en lidmaatschap gesproken… 

Met elkaar moeten we leren en de kansen zien in deze bijzondere maanden. Daarom ben ik 
erg nieuwsgierig naar  jullie ervaringen. Doe me een plezier en mail me in een paar woorden 
jullie belevenissen. 

Veel plezier met het lezen en bespreken van De kaalvreter! 
Ik laat op tijd van me horen bij het volgende boek. 
 
Hartelijke groet, 
Henk Boomker 
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