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Einde van het jaar….
StOK sluit het jaar 2018 met een optimistisch gevoel af. Er is veel gebeurd, veel
werk verzet en er zijn mooie perspectieven.
Ieder die de trap naar het souterrain van Het Stadshuus afgaat, is blij verrast
met het mooie zicht op onze boeken. Nieuwe medewerkers raken ingewerkt, ons
netwerk in Lochem groeit. Medewerkers en bestuur kunnen de laatste dagen van
december met een tevreden gevoel rustig thuis nog eens terugkijken op dit
turbulente StOK-jaar. Namens al die medewerkers en het bestuur wordt iedereen
een mooi uiteinde en een rijk cultureel 2019 gewenst!
Pim van Hulst, voorzitter StOK
Fondsen en subsidie
Toen duidelijk werd dat er voor StOK een toekomst in Lochem was, is ook hard
gewerkt aan een plan om het Oude Kinderboek als cultureel erfgoed meer op de
kaart te zetten. Voor de uitvoering van dit plan (goede inrichting, scholing
medewerkers, advies betreffende de collectie enz.) waren veel meer financiële
middelen nodig dan StOK in kas had. Daarom is contact gezocht met fondsen en
overheden. Op basis van onze plannen zijn er nu toezeggingen van: Fonds 1819,
Cultuurfonds Gelderland, VSB fonds en de Provincie Gelderland.
De begroting is daarmee nog niet helemaal afgedekt maar we kunnen de kosten
van de verhuizing en inrichting in ieder geval betalen en in 2019 een begin
maken met de uitvoering van onze plannen.
Cursus geschiedenis kinder- en jeugdliteratuur
Eén van de plannen was om de medewerkers van StOK een cursus over de
geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur te geven. En die cursus gaat er
komen! Van februari t/m april gaan medewerkers en bestuur zich gezamenlijk in
een viertal bijeenkomsten onder leiding van Janneke van der Veer verdiepen in
het onderwerp. Daarmee haalt StOK meer kennis in huis om straks ook beter
keuzes te kunnen maken bij het organiseren van activiteiten rondom het Oude
Kinderboek als cultureel erfgoed.
Voorlezen
In de vorige nieuwsbrief werd al gemeld dat de eerste voorleesactiviteit in
Lochem achter de rug was. Ook in de herfstvakantie en in de kerstvakantie werd
er voorgelezen in respectievelijk De Zwiepse Molen en in de Huiskamer van Het
Stadshuus.

Boekenverkoop Goede Doelen Markt
Jaarlijks wordt in de Gudulakerk te Lochem de Goede Doelen Markt gehouden.
Dit jaar heeft StOK -als nieuwkomer- het oude kinderboek daar in het zonnetje
proberen te zetten. Informatie over de stichting en de verkoop van diverse
dubbele exemplaren uit de collectie zorgden voor meer naamsbekendheid en
ruim € 100,- voor de kas van StOK.
Nieuwe coördinator
Het bestuur is blij dat er een nieuwe coördinator voor StOK in Lochem is
gevonden. Gerrie Halsema is eind oktober begonnen met het coördineren van de
dagelijkse gang van zaken bij StOK en het begeleiden van de medewerkers.
Gerrie woont in Lochem, komt uit het onderwijs, heeft een grote affiniteit met
kinderboeken en organisatorische talenten! Het bestuur hoopt dat StOK en
Gerrie elkaar lang zullen blijven inspireren…

Stichting ’t Oude Kinderboek, Het Stadshuus, Markt 3, 7241 AA Lochem. Tel.nr: 06 124 94 938
(op de momenten dat StOk-medewerkers aanwezig zijn). Openingstijden woensdag van 10.00 tot
16.00 uur en op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.
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

