
 
Haren, 15 mei 2019 
 
Aan de deelnemers, coördinatoren en begeleiders van de Groninger literatuurclubs, 
 
Traditiegetrouw treft u In deze brief de informatie aan over het bestellen van de uitwerkingen en de 
boeken. Enkelen van u hebben zelfs al de uitwerkingen besteld. 
Daarnaast treft u de informatie over de data van de lezingen die in Haren worden gehouden. 
 
Hoe kunt u boeken kopen? 
1. Via de Stichting Literatuurclubs Drenthe 
http://www.literatuurclubsdrenthe.nl 
U ontvangt een set boeken inclusief de uitwerkingen. 
U heeft gratis toegang tot de boekbesprekingsavonden en vele andere voordelen. 
Daarnaast biedt SLD de leden extra informatie en evenementen aan. 
U kunt ook lid worden zonder boekenpakket: 
De jaarlijkse contributie bedraagt € 24,00. 
Hiervoor ontvang je: 
De vier uitwerkingen van de geselecteerde boeken in je eigen leesgroep 
De brochure Aanraders 
Toegang tot schrijversavonden, lezingen en filmavonden van SLD tegen een gereduceerd tarief 
En vooral: veel extra leesplezier 
Het lidmaatschapsjaar valt bij de SLD samen met het schooljaar. 

Dit lidmaatschap kunt u snel terug verdienen. 
 
2.  Via boekhandel Boomker in Haren  info@boomker.nl /0505344013 
 U kunt de boeken in de winkel, per titel apart, direct kopen voor de boekhandelsprijs. 
 Boeken worden niet toegezonden. 
 
3. U koopt uw boeken bij een boekhandel van uw keuze of u leent uw boeken. 
De uitwerkingen dient u dan UITSLUITEND te bestellen via haren@boomker.info 
 
De uitwerkingen zullen vanaf medio augustus uitsluitend voor de bestellers te koop zijn via boekhandel 
Boomker. Wilt u uw bestelling vooraf doen aan het mailadres in het briefhoofd, zodat we de oplage 
kunnen bepalen. De prijs per set van vier is € 10,00 
 

We vinden het fijn als uw bestelling voor de uitwerkingen voor 10 JULI bij ons binnen is. 
U kunt niet nabestellen. 
 
Mocht u nog een boekhandelskeuze willen maken dan raden wij boekhandel Boomker van harte aan. Zij 
zijn een betrouwbare partner is onze vrijwilligersorganisatie. 
De boekhandel is sinds 2014 een coöperatie en eigendom van ruim 100 klanten. 
 
Wanneer worden de lezingen gehouden? 
We kunnen u nu de data opgeven, waarop het te lezen boek van die periode door de auteur van de 
documentatiemap wordt toegelicht. Wij zijn blij dat ze allen naar Haren willen komen met hun 
toelichting, die niet in de uitwerking staat. U krijgt absoluut nieuwe informatie op deze avonden. Deze 
serie wordt georganiseerd naast de bijeenkomsten in Drenthe. 
 
 
 
De data voor het seizoen 2019-2020 (wijzigingen voorbehouden) . U kunt alvast de avond reserveren 
 



 
 
 
Voor wie en hoe aan te melden 
Alle avonden zijn toegankelijk voor zowel begeleiders als deelnemers. Er is geen beperking aan het 
aantal deelnemers per groep.  Twee personen is bij voorkeur het maximum.  De zaal heeft ruimte voor 
80 deelnemers en wie het eerst komt het eerst maalt. Om organisatorische redenen vragen wij u 
dringend uitsluitend bovenstaand mailadres te gebruiken. Omdat de lezingen uitverkocht dreigen te 
raken is uw eventuele afmelding extra gewenst. Bij voorkeur twee dagen tevoren. 
Wilt u bij aanmelding uw leesclub vermelden? 
 
Waar en hoe laat 
De avonden worden gehouden in de bibliotheek van Haren, Brinkhorst 3, 9751 AS Haren en beginnen 
om 19.30 uur. Er is parkeerruimte (betaald) in de parkeergarage onder de bibliotheek.   
Om ca 21.00 uur zal de bijeenkomst afgelopen zijn.  
 
Kosten 
De toegang bedraagt € 5,00 p.p. per keer. De leden van de Stichting Literatuurclubs Drenthe hebben 
gratis toegang. Koffie, thee e.d. is voor eigen rekening verkrijgbaar aan de bar in ’t Clockhuys. 
 
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. 
 
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 

 

Datum                         titel                                                     auteur                       bespreker 

31  oktober 2019            Huis in brand                                      Kamila Shamsie         Esmé v an den Boom  

26 november 2019       De tweelingparadox                           Nowelle Barnhoorn    Rudi Kamminga   

22 januari 2020           Blindganger                                         Michael Ondaatje        Klaas v an der Schaaf 

1 1 maart 2020              De v rolijke verrijzenis van Arrago  Thomas Lieske            Willem Goedhart  


