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StOK gaat van start in Lochem
Met het voorlezen van een gedichtje en het zichtbaar maken van een mooi
gevulde vitrinekast, gaf wethouder Henk van Zeijts zaterdag 22 september het
startsein voor een nieuwe fase van StOK. Hij gaf aan dat Lochem blij is met de
komst van StOK; een nieuw element in het culturele palet van de stad.
De hele dag door konden vrijwilligers en bestuursleden de vele bezoekers de
mooi ingerichte ruimten laten zien en vertellen over de vele plannen die StOK
heeft, nu er weer een goede huisvesting is.
De opening viel samen met de Open Dag, die door Het Stadshuus was
georganiseerd voor al de ‘bewoners’ van Het Stadshuus. Dit geeft aan hoe
veelbelovend de samenwerking met Het Stadshuus en andere lokale partners is.
Vanaf 26 september is StOK volgens rooster geopend; bijna 30 vrijwilligers en 6
bestuursleden gaan met volle inzet de komende tijd zorgen dat StOK in Lochem
een goede plek krijgt. De reguliere activiteiten worden weer uitgevoerd en
nieuwe activiteiten worden ontwikkeld.
Nieuwsbrief / StOKpaardje
Het StOKpaardje is door de verhuizing dit jaar niet regelmatig verschenen. Vanaf
nu is het weer de bedoeling dat die regelmaat terugkeert: februari, mei,
augustus en november, zijn de maanden waarin het StOKpaardje in principe zal
verschijnen. Om nieuwsberichten tussentijds toch effectief naar buiten te kunnen
brengen zal naast het StOKpaardje -als dat nodig is- een aparte nieuwsbrief
verschijnen. Deze nieuwsbrief is daar het eerste voorbeeld van.
Aansluiting bij Cultureel Erfgoed Gelderland
Tijdens de drukke verhuisperiode afgelopen jaar heeft het StOK-bestuur zich ook
verder georiënteerd op de toekomst. Het Oude Kinderboek moet meer dan tot nu
toe op de kaart gezet worden als cultureel erfgoed. Daartoe zijn ook andere
zaken nodig dan alleen een collectie opbouwen en boeken uitlenen. StOK heeft
zich daarom aangesloten bij Cultureel Erfgoed Gelderland, een organisatie waar
veel musea in Gelderland bij zijn aangesloten en die kan ondersteunen bij het
verder uitwerken van de ideeën van StOK.

Fondsenwerving
Het afgelopen jaar is ook contact gezocht met meerdere fondsen die mogelijk
middelen beschikbaar konden stellen voor de verhuizing van StOK naar Lochem,
maar ook voor die doorontwikkeling naar meer museale functies.
Van het Cultuurfonds Gelderland, het Fonds 1819 en het VSB-fonds zijn
toezeggingen ontvangen. Daarmee was het mogelijk om voor Lochem b.v.
nieuwe kasten te kopen, maar ook om ons verder voor te bereiden op nieuwe
taken. In een volgende nieuwsbrief komen we hier op terug.
Adres StOK
Voor de zekerheid nog even het nieuwe adres van StOK: Het Stadshuus, Markt 3,
7241 AA Lochem. Telefonisch is StOK te bereiken op 06 124 94 938 (op de
momenten dat StOk-medewerkers aanwezig zijn).
Openingstijden StOK
De komende tijd zal de Boekenkamer van StOK geopend zijn op woensdag van
10.00 tot 16.00 uur en op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Eventuele wijzigingen in de openingstijden zullen direct verwerkt worden op de
site van StOK.
Verkoop boeken
Tijdens de openingstijden van de Boekenkamer kunnen ook boeken worden
gekocht uit het boekenwinkeltje van StOK. Alle boeken van het winkeltje
bevinden zich in de Huiskamer van Het Stadshuus op de begane grond. De
Huiskamer is ook op andere momenten open. Dat betekent dat er nog vaker de
mogelijkheid bestaat een –wellicht al lang gezocht- kinderboek op de kop te
tikken. Gastvrouwen/gastheren zorgen bij afwezigheid van StOKmedewerkers
voor de financiële afhandeling.
Nieuwe folder
De informatiefolder van StOK is in een compleet nieuw jasje gestoken met
recente foto’s, juiste adressen en aangepaste teksten. Op de openingsdag / open
dag van Het Stadshuus zijn er al heel wat exemplaren uitgedeeld, maar weet u
iemand die belangstelling heeft en komt u zelf een kijkje nemen bij StOK: neem
gerust nog een extra exemplaar mee.

U heeft -op een eerder moment- aangegeven nieuws vanuit StOk op prijs te stellen. Wilt u zich toch afmelden
voor de nieuwsbrief stuur dan een mailtje naar: info@stichtingtoudekinderboek.nl

