
Beste bezoekers, standhouders en sympathisanten, 

 

Na een eerste succesvolle editie van Boekenmarkt 

Kursief (voormalig Boekenmarkt Ieperman) in 

Wilrijk, zullen we ook dit jaar opnieuw twee edities 

inrichten. 

 

Onze boekenmarkten voor 2023 zullen doorgaan 

op zaterdag 1 april en zaterdag 4 november. 

 

De locatie blijft dezelfde, namelijk de lokalen van de 

Koninklijke Harmonie Sint-Bavo in de Sint-

Camillusstraat 31 (zijstraat van de Heistraat). Alles is 

op het gelijkvloers. 

 

Het concept blijft eveneens hetzelfde: de thema's van 

de boeken zijn kunst, cultuur, geschiedenis, filosofie, 

religie, spiritualiteit, psychologie, antropologie, ...  

 

Nieuw vanaf dit jaar is dat het ook mogelijk zal zijn om oude en historische papierwaren 

aan te bieden, zoals postkaarten en doodsprentjes. 

 

Verder blijft de toegang voor bezoekers uiteraard gratis. Er is een cafetaria aanwezig met 

warme en koude dranken, kleine snacks en broodjes. 

 

De standprijzen blijven hetzelfde, als volgt: 

- 4 € voor een kleine tafel (lengte ongeveer 1m20) 

- 5 € voor een grote tafel (lengte ongeveer 1m70) 

 

Heb je interesse om deel te nemen als standhouder? 

Ga dan naar deze link voor alle info en het online inschrijvingsformulier: 

https://boekenmarkt.ieperman.be/boekenmarkt/standhouders 

 

Het is vanaf nu mogelijk om in te schrijven voor één of beide boekenmarkten, zoals u zelf 

wenst. Als u pas later voor de boekenmarkt van november wenst in te schrijven, is dat 

uiteraard ook mogelijk (zolang er nog plaatsen vrij zijn). 

 

Het aantal tafels is beperkt, dus eerst is eerst! 

 

Opstellen kan op de dag zelf vanaf 8u. Aangezien de Sint-Camillusstraat geen brede straat is, 

raden we aan om tijdig in de buurt te parkeren en van daaruit uit te laden, teneinde de straat 

niet af te sluiten voor het verkeer. Stilstaan voor de deur om uit te laden kan immers maar 

voor heel korte duur. 

 

 

 

Boekenmarkten Ieperman, een initiatief van RKE, FVG & New Order of Druids 

 

Info & inschrijvingen: http://boekenmarkt.ieperman.be/ 


