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Tentoonstelling ‘Een boekje open over spelen!’
Op woensdag 24 juli wordt de allereerste tentoonstelling van StOK in Lochem
geopend door de wethouder van Cultuur Henk van Zeijts. Om 12.00 uur verricht
hij voor het VVV-gebouw de openingshandeling en iedereen is van harte welkom
bij deze officiële opening. Uiteraard kan in de weken daarna ook volop genoten
worden van de tentoonstelling die loopt tot 31 augustus.
Zeker in een tijd waar de tablet als spelmateriaal een grote rol speelt is het
boeiend te zien op welke manieren er zoal gespeeld werd zonder dat stroom er aan
te pas kwam. StOK laat tijdens de tentoonstelling diverse afbeeldingen en uitleg
van allerlei spelletjes in boeken zien. Ze geeft jong en oud de gelegenheid een
spelletje te spelen of als tijdverdrijf lekker even weg te duiken in een hoekje met
een boekje. Fraai is ook zeker het Nederlandsch Rijnspoorweg-gezelschapsspel van
de hand van Dirk Allart (1869-1883). Een reproductie van de litho van dit spel is
o.a. te zien in Het Spoorwegmuseum, maar ook op deze tentoonstelling, die gratis
toegankelijk is.
‘Een boekje open over spelen!’ is de moeite van het bezoeken waard voor mensen
van alle leeftijden. Een feest van herkenning, maar wellicht ook blikken van
verbazing over spelletjes waar niet eens een batterij aan te pas komt!
Plaats en openingstijden tentoonstelling: VVV-kantoor, Markt 2 (naast Het
Stadshuus) van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag van
10.00 tot 14.00 uur.
Kinder- en jeugdboekenmarkt
Op zaterdag 6 juli werd in de Huiskamer van Het Stadshuus in Lochem voor de
tweede keer een kinder- en jeugdboekenmarkt door StOK gehouden. Het was wat
minder druk dan tijdens de eerste boekenmarkt in maart, maar ook dit keer stond
de eerste koper al om 9.30 uur voor de deur klaar om toch vooral maar niets te
missen! De opbrengst van de markt bedroeg een kleine honderd euro.
StOK staat a.s. vrijdag, 26 juli, met een boekenkraam in de Weverstraat in Borculo
en op zondag 4 augustus op de Boekenmarkt in Deventer. Wie de boekenmarkt in
Lochem gemist heeft, heeft de komende tijd dus nog twee keer de gelegenheid bij
een StOK-boekenkraam rond te snuffelen.
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 maandag van 10.00 tot
13.00 uur, dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur, woensdag van 10.00 tot 16.00 uur en 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

