
GRONINGEN LITERATUURCLUBS 

Henk Boomker 

 

Haren, 6 november 2019 

 

Aan de deelnemers, coördinatoren en begeleiders van de Groninger literatuurclubs, 

 

Hieronder de data, 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 overige data voor het seizoen 2019-2020 (wijzigingen voorbehouden) . U kunt alvast 

de avond reserveren 

26 november    Tweelingzuster          bespreker Rudi Kamminga 

22 januari        Blindganger              bespreker Klaas  vd Schaaf 

11 maart          Vrolijke verrijzenis    bespreker Willem Goedhart 

 

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. 

 

U DIENT ZICH AAN TE  MELDEN UITSLUITEND VIA haren@boomker.info.  U 

KRIJGT EEN BEVESTIGING. HEBT U ZICH AL EERDER AANGEMELD HOEFT U DIT 

OPNIEUW TE DOEN. MOCHT U NA AANMELDEN TOCH VERHINDERD ZIJN LAAT 

ONS DIT DAN WETEN. 

 

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 
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