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Standhouders kunnen nog tot
10 OKTOBER inschrijven bij
Jan Rutten

De “Interlimburgse boekenbeurs”
is 20 jaar oud

Op zaterdag 26 oktober 2013 wordt in Zaal van Eyck aan de Koning
Albertlaan 23 in Maaseik voor de 15de keer de tweejaarlijkse
Interlimburgse Boekenbeurs gehouden.
Van 10.00 uur tot 18.00 uur kunnen liefhebbers van publicaties uit en
over de beide Limburgen en de Duitse grensstreek, de Selfkant, daar
terecht.
Aangezien de beurs slechts één dag wordt gehouden, verwachten de
organisatoren op deze zaterdag een grote belangstelling. De
organisatie ligt in handen van de Pater Sangerskring van Maaseik, in
nauwe samenwerking met de Maasketen Jan van Eyck, het
samenwerkingsverband van de Maaslandse Grensregios Duitsland,
Nederland en België.

Grote reputatie

De Interlimburgse Boekenbeurs is uniek in zijn soort en geniet een
grote reputatie bij de liefhebbers en verzamelaars van boeken,
tijdschriften, brochures, stripverhalen en zelfs geluidsdragers over en
uit de beide Limburgen en het Duitse
grensgebied Selfkant en de Kreis Heinsberg. Tientallen
standhouders, waaronder diverse antiquariaten staan garant voor
een groot aanbod en een grote verscheidenheid aan actuele
publicaties, maar ook van uitgaven die al de status
antiquarisch hebben bereikt en dus moeilijk te verkrijgen zijn.

Van historie tot stripverhaal

Het bijzondere van de Interlimburgse Boekenbeurs is, dat zij uit de
drie genoemde grensregios, naast een grote diversiteit aan
publicaties, ook alle terreinen omvat waarop publicaties zijn
verschenen. Naast boeken, brochures en tijdschriften over
de plaatselijke, regionale en provinciale geschiedenis, komt ook de
volkscultuur rijkelijk aan bod, net als kunstboeken en geschriften in
de rijk gevarieerde streektaal, waaronder tal van stripverhalen. Voor
dat brede aanbod van zogenaamde "Limburgensia" zorgen niet
alleen bekende antiquariaten, maar ook een groot aantal
heemkundeverenigingen, historische en volkskundige organisaties
en tal van particulieren en verzamelaars die hun overcomplete
exemplaren vaak tegen verlaagde prijzen aanbieden. Een niet te
missen kans dus om de eigen collectie aan te vullen.

De uitreiking van de tweejaarlijkse Pater Sangersprijs blijft aan deze
organisatie gekoppeld en gaat door op vrijdag 25 oktober in de
feestzaal van het Stadhuis op de Markt van Maaseik.


