
Beste, 

 

 

Op 1 oktober ligt het volgende boek van Ivo Pauwels en Karine Huts in de boekhandel: Wat mijn 
moeder mij vertelde. Het is opnieuw een geromantiseerde kroniek, ditmaal van twee waarachtige 
liefdes tegen de achtergrond van Mechelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Uitgeverij Lannoo 
was onmiddellijk bereid het boek uit te brengen, ook in deze vermaledijde coronatijden, wat hoe dan 
ook een bewijs van kwaliteit is. Wie genoten heeft van het vorige boek van Ivo en Karine, Wat mijn 
kleinzoon weten moet, een bestseller overigens, zal ook dit boek appreciëren en we durven te stellen 
dat dit nieuwe boek het vorige nog overtreft. Auteur Ivo Pauwels was recent al vier jaar president 
van Lions Minerva. 

In bijlage vindt u de cover en de achterflap (pdf), die u meer uitleg verschaft. 

 

De Boekenbeurs gaat dit jaar niet door. Daarom kunt u het boek uitzonderlijk ook bij Lions Minerva 
Zoersel bestellen. Het voordeel is dat u een unieke opdracht in het boek kunt laten schrijven voor u of 
voor een vriend of vriendin, want ook als cadeau is het een blijvend geschenk, zeker in een tijd waarin 
velen het lezen opnieuw ontdekken. Uiteraard is de lengte van de opdracht beperkt tot maximum 200 
tekens. We bezorgen u het boek daarna zo snel mogelijk, persoonlijk of met de post. U kunt het 
verzinnen van de tekst van de opdracht ook aan Ivo Pauwels zelf overlaten. 

 

 

Ook bij ons kost het boek 25 euro (portkosten inbegrepen). Een wezenlijk deel ervan gaat naar de 
sociale doelen van Lions Minerva. 

Bestellen kunt u door 25 euro per boek over te schrijven op het volgende rekeningnummer van Lions 
Minerva Zoersel sociale doelen BE21 8538 4531 3303. Met vermelding Wat mijn moeder mij 
vertelde. 

Stuur tegelijk een mail met naar boek@lions-minerva.be en vermeld daarin uw postadres (soms staat 
het niet op de bankuittreksels). U kunt het boek eventueel zelf afhalen, Herentalsebaan 54, 2980 
Zoersel of bij een van de andere leden van Lions Minerva. In het andere geval sturen we het u gratis 
toe. 

Hartelijke groeten, 

Oswald Vansintejan, 

Voorzitter Lions Minerva Zoersel 

 


