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Haren, 6 november 2021  
 
Leesclubleden, 
Ons digitale traject gaat door en we blijven de lezingen dit seizoen digitaal aanbieden. 
Ook kunnen we u nu al de data geven van de digitale vragenuren. 
23 november   19.30- 20.15 uur over het boek ‘Omstandigheden’ van Koos van Zomeren 
2 februari 19.30-20.15 uur over het boek ‘Het leven speelt met mij’ van David Grossman 
23 maart 19.30-20.15 uur over het boek ‘Wij zijn het licht’ van Gerda Blees 
 
Lezing, aanmelden, vragen stellen en live vragenuur 
De lezing van Klaas van der Schaaf over het boek ‘Omstandigheden’ van Koos van Zomeren is 
digitaal beschikbaar.  
Ga daarvoor naar: 
https://www.literatuurclubsdrenthe.nl/ 
 
(klikken of ctrl+klikken) 

U kunt de lezing volgen op een moment dat het u schikt. 
 
21 november uiterlijk: aanmelden voor deelname aan het vragenuur. Voor ons is het gemakkelijk als 
u zich aanmeldt via deze link:  
https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/LITERATUURCLUBS 
 
(klikken of ctrl+klikken) 

 
Indien dat niet lijkt kan het ook via de mail van Henk Boomker, coördinator van de leeskringen in 
Groningen:  haren@boomker.info.  
Aanmelders krijgen via de mail de link voor het vragenuur toegezonden. U ontvangt dan ook meer 
informatie over de procedure en afspraken voor een goed verloop. Bovendien is er vooral hulp 
beschikbaar om uw verbinding vooraf te testen en te leren hoe Teams werkt. 
 
19 november uiterlijk: per mail (haren@boomker.info) kunt u vragen indienen die tijdens de sessie 
door Klaas van der Schaaf beantwoord gaan worden. Tijdens de bijeenkomst is er deze keer geen 
gelegenheid om vragen te stellen.  
 
23 november 19.30 – 20.15 uur.  Vragenuur met Klaas van der Schaaf m.m.v. Karin Lanenga en 
beantwoording van de vooraf ingediende vragen.   
Deze digitale sessie staat open voor alle deelnemers van leeskringen in Groningen, Drenthe en 
Overijssel. Het is achteraf niet terug te kijken.   
U hoeft zelf geen vragen te stellen om mee te mogen doen, alleen luisteren is ook prima!  
 
Reacties welkom 
We willen ervaring op doen met verschillende vormen en vragen nadrukkelijk om uw reacties. Hoe 
gaat het en hoe wordt het ervaren.  Ook deze keer hoor ik graag in een paar woorden uw 
belevenissen.  
 
Ik hoop van harte dat deze sessie bijdraagt aan goede gesprekken in uw eigen leeskring. En blijf 
gezond!  
Hartelijke groet, 
Henk Boomker 
Wilt u deze informatie doorsturen aan de deelnemers van uw eigen leeskring?  
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