
Geef voor 25 euro een jaar lidmaatschap 

en een mooi boek cadeau!  
 

 

 

Wat is het? 

 

 U ontvangt een door u gekozen boek en een kennismakingspakket, met daarin onder 

andere een exemplaar van Aktief, dat u als geschenk kan overhandigen. 

 De begunstigde ontvangt begin 2017 een lidkaart en krijgt in de loop van 2017 vijf keer 

een volwaardig tijdschrift met interessante artikels in de brievenbus. Aktief bevat als 

bijlage Agenda waarin bijna al onze activiteiten staan aangekondigd. 

 De begunstigde heeft recht op korting op zowat alle activiteiten van het Masereelfonds. 

 De begunstigde kan aan een goedkoper tarief naar een selectie voorstellingen en 

tentoonstellingen in gerenommeerde cultuurhuizen. 

 

Hoe werkt het?  
 

Schrijf 25 euro (20 euro lidgeld en 5 euro verzendingskosten) over op rekeningnummer  

BE85 5230 8056 1306 met vermelding Cadeau voor (naam, voornaam, adres) vanwege (eigen 

naam, eigen adres), en de titel van het door u gekozen boek.  

Bevestig uw bestelling bij voorkeur via e-mail: nationaal@masereelfonds.be of bel naar 02 

502 38 80. Bestellingen graag voor 19 december 2016 of na 8 januari 2017. Deze actie loopt 

tot en met 31 januari. 

 

Uit welke boeken kan u kiezen? 

 

SPROOK (zolang de voorraad strekt) 

 

Geef een selectie fijnzinnige columns cadeau. Bijna twintig jaar 

schreef Koen Dille columns van opmerkelijke kwaliteit, met zin 

voor observatie en af en toe verrassende gedachtegangen. Het 

Masereelfonds bundelde een aantal van die columns in een boek. 

 

“Met een hilarische column over Bart De Wever. De Antwerpse 

burgemeester en partijvoorzitter die er een weekje tussenuit knijpt.” 

AFF/Verzet 

 

    

TWEEDEHANDSBOEKEN (slechts één exemplaar beschikbaar) 

 

Bernlef. Het begin van tranen, Querido, Amsterdam, 2008.  

Fictie, uitstekende staat 

Kate Brian. Privé, Van Goor, Houten, 2008. 

Fictie, goede staat 

David Dessers (red.). De aarde of het kapitalisme, Socialisme 21, Leuven, 2015. 

Non fictie, uitstekende staat 

Jo Detavernier. Mijn Amerika, Pelckmans, Kalmthout, 2012. 

Non fictie, uitstekende staat 

Sylvain Ephimenco. Gedwongen tot weerbaarheid, Houtekiet, Antwerpen, 2005. 

Non fictie, uitstekende staat 

Erasmus. Lof der zotheid, Het Spectrum, Prisma Pocket, Antwerpen, 1969. 

Fictie, goede staat. 
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Norman Finkelstein. De drogreden van het antisemitisme, Roularta, Roeselare, 2006. 

Non fictie, goede staat 

Jef Geeraerts. De coltmoorden, Elsevier Manteau, Antwerpen, 1980. 

Fictie, goede staat 

John Keegan. De Eerste Wereldoorlog, Olympus, 2006. 

Non fictie, goede staat 

Geert Kimpen. De kabbalist, De Arbeiderspers, Antwerpen, 2006 

Fictie, goede staat 

Peter van Gestel. Winterijs, Van In, Wommelgem, 2004.  

Fictie, goede staat 

 

MASEREELFONDS COLLECTOR (zolang de voorraad strekt) 

 

Freddy Mortier en Hugo Van den Enden (red.). Tristes Modernistes. Hoe modern is het 

postmodernisme?, Masereelfonds vzw, Gent, 1991 

Non fictie, Goede staat 

 


