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Inwerken 

De eerste zes weken in de nieuwe locatie in Lochem zitten er op. Medewerkers 

uit de 'Deventerperiode' zijn hard bezig om nieuwe medewerkers in te werken. 
Dat is iets dat niet in een paar weken afgerond kan zijn. Zoiets heeft tijd nodig. 

Het kunnen vinden van boeken in de StOK-collectie, het op een juiste manier 
verwerken van een schenking, het invoeren van boeken die nog niet in de 
collectie zitten: allemaal zaken die niet in één week onder de knie zijn te krijgen. 

Maar verschillende nieuwe medewerkers schrikken niet meer van termen zoals 
'Bind' en 'PPN-nummer'. Het gaat dus zeker de goede kant op!  

En voor de lezers die hun wenkbrauwen nu optrekken bij de genoemde termen: 
Met 'Bind' wordt de plank aangeduid waar boeken op liggen die –voordat ze 
kunnen worden ingevoerd- eerst gerepareerd moeten worden. Een 'PPN-nummer' 

is een uniek nummer dat alleen hoort bij dat ene boek met die titel, die schrijver, 
die uitgever, die druk, enz. 
 

Logo Stichting 't Oude Kinderboek vernieuwd 

 

Het meisje met de vlechten dat het stokpaardje berijdt 

laat nu haar haren wapperen. Omdat het vroegere logo 
te veel associaties opriep met een figuurtje uit de 

kinderliteratuur is besloten om het logo zo te veranderen 
dat het meisje niet meer op Pippi Langkous lijkt. Nou 
ja….niet precies. Na overwogen te hebben haar kousen te 

veranderen, of het lapje op haar rok te laten verdwijnen, 
was de conclusie dat het meest Pippi-achtige toch wel 

haar stijf uitstekende vlechtjes waren. 
Nadat ze was gekortwiekt, bleef er een fris kort kapseltje over. Maar wel een 
beetje braaf!  Hieronder wat probeersels met ander haar, waarvan uiteindelijk de 

wapperende versie als het vlotst werd uitgekozen. 
 

    
 



Op het uithangbord en de buitenreclame is het haar al veranderd en ook in de 

nieuwe folder is het nieuw logo al te bewonderen. In de loop der tijd zullen ook 
andere nieuwe publicaties van het nieuwe logo worden voorzien. Het is natuurlijk 

niet mogelijk alle oude stickers e.d. te vervangen, maar er is in ieder geval weer 
een stap richting de toekomst gemaakt. 
 
Bestuurswijzigingen 

Na zes jaar in het bestuur te hebben gezeten heeft Alexander Dudok van Heel 

besloten zijn bestuursfunctie neer te leggen. Hij heeft de overstap van StOK van 

Zutphen naar Deventer mee gemaakt en dus ook de overgang van Deventer 

naar Lochem. In de bestuursvergadering van 5 november jl. is Alexander 

hartelijk bedankt voor zijn grote inzet voor Stichting 't Oude Kinderboek. 

In dezelfde bestuursvergadering is mw. Pauline Kramer benoemd tot bestuurslid. 

Zij is in het verleden o.a. directeur van de bibliotheek in Markelo geweest en 

woont in Laren. Daarmee is het bestuur versterkt met een deskundig bestuurslid 

uit de gemeente Lochem. 

Voorleesactiviteit StOK 

Het eerste voorleesmoment door StOK-medewerkers in de regio Lochem is een 

feit! Op 25 oktober kon er in de Zwiepse molen bij een knappend haardvuurtje 

geluisterd worden naar de sprookjes 'De nieuwe kleren van de keizer' en 'Het 

herderinnetje en de schoorsteenveger'. Cynthia van Unen las de sprookjes voor 

aan kinderen, hun ouders en grootouders. Op 22 december is in dezelfde molen 

weer een voorleesactiviteit. Op 27 december en op 6 januari wordt er 

voorgelezen in Het Stadshuus. 

Schenkingen 

Het verwerken van schenkingen heeft de afgelopen maanden stil gelegen. Niet 

alleen omdat iedereen de handen vol had aan de verhuizing, maar ook omdat het 

tijdens de verhuizing niet mogelijk was de nodige gegevens in de computer op te 

zoeken. Verder heeft de publiciteit rond de nieuwe locatie er voor gezorgd dat er 

flink wat nieuwe schenkingen zijn binnengekomen. De komende maanden wordt 

geprobeerd zoveel mogelijk schenkingen te verwerken. 

Uitlenen van boeken 

Aan het uitlenen van boeken zitten, o.a. door de verhuizing naar een andere 

provincie, de nodige haken en ogen. Er wordt aan gewerkt en hopelijk kan 

binnen niet al te lange tijd weer gestart worden met het uitlenen van boeken. 

  

Stichting ’t Oude Kinderboek, Het Stadshuus, Markt 3, 7241 AA Lochem. Tel. nummer: 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 
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