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Het Verhaal van Gelderland 
Ruim honderd Gelderse organisaties hebben verklaard mee te willen werken aan 

‘Het Verhaal van Gelderland’. Namens StOK ondertekende StOK-bestuurder Ger 
Tielen op 16 januari het convenant dat moet leiden tot een eigentijds overzicht 

van de geschiedenis van de provincie Gelderland. In boekvorm en andere 
vormen. 
Het initiatief van Erfgoed Gelderland, hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly 

Verhoeven, Gelderland Bibliotheek en Omroep Gelderland moet leiden tot een 
samenhangend overzicht van die geschiedenis en een grotere toegankelijkheid 

van wat die geschiedenis zichtbaar maakt, zoals museumobjecten en historische 
tijdschriften. Versterking van erfgoedvrijwilligerswerk, de totstandkoming van 

educatieve producten en een groter publieksbereik zijn andere doelen. 
Vanzelfsprekend wil StOK meeschrijven en meewerken aan het verhaal van 
Gelderland, zoals dat mede terug te vinden is in oude kinder- en jeugdboeken, 

die zelf deel uitmaken van de culturele geschiedenis van deze regio. Met onze 
Gelderse collectie kunnen we een verschil maken, door deze te presenteren en te 

(laten) onderzoeken. Erfgoed Gelderland ondersteunt StOK met raad en daad 
 
Op 7 februari hebben Merlijn Krommenhoek en Ger Tielen namens StOK een 

welkomstbijeenkomst voor nieuwe leden van Erfgoed Gelderland bijgewoond. 
Deze Stichting en Coöperatie is opgericht om culturele organisaties in het 

Gelderse te ondersteunen met adviezen, netwerken en initiatieven. Op enkele 
gebieden zal die ondersteuning ook voor StOK de komende tijd vorm krijgen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van het veilig en duurzaam bewaren van onze 

prachtige collectie oude kinder- en jeugdboeken. Een meer gedetailleerd advies 
zal in het voorjaar worden uitgebracht. 

Namens StOK zal Merlijn gaan deelnemen in een netwerk van kleinere musea in 
de regio die met elkaar kennis uitwisselen en ideeën en tips delen over 
bijvoorbeeld beheer, fondsenwerving, publiekswerving, onderlinge afstemming 

en samenwerking. Erfgoed Gelderland heeft een groot aanbod van cursussen die 
gratis kunnen worden gevolgd op het gebied van vrijwilligersmanagement, inzet 

van digitale technieken, tentoonstellingen maken enzovoort. Op 18 februari vond 
de cursus AdLib plaats over museumsoftware. Zie hiervoor de Agenda Erfgoed 
Gelderland. Afspraken zijn gemaakt over vervolgcontacten op het gebied van 

digitale technieken, vertellen en voorlezen en presentatie van StOK op de diverse 
web-platforms van Erfgoed Gelderland. 

 
Reizen in de tijd: erfgoededucatie voor de basisschool 

Op 30 januari was er een bijeenkomst georganiseerd door De Muzehof, centrum 
voor de kunsten, met vestigingen in Zutphen en Lochem.  



Zo’n vijftig vertegenwoordigers van onderwijs, erfgoedlocaties en culturele 

partners waren bij elkaar in de IJsselstroom in Zutphen voor de aftrap van een 
nieuw erfgoed-educatieplan.                                                                                                                                                       

In de  komende drie jaren worden twaalf lessen ontwikkeld, om kinderen in 
Zutphen en Lochem hun plaatselijke geschiedenis te leren kennen. Dit zal een 
doorgaande leerlijn zijn van groep 1 tot en met 8. De lessen worden aangeboden 

op het educatieplatform ‘Reizen in de tijd’. Het zijn bezoeklessen en lessen voor 
verdieping in de klas, met interactieve onderdelen. De erfgoedlocaties die 

betrokken willen worden bij plan voor deze educatielessen kunnen voor 1 maart 
hun ideeën en wensen inleveren bij de projectleider.                                                                                                                                         
De ontwikkeling van het programma wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten 

Lochem en Zutphen, Erfgoed Gelderland, Landelijk Fonds Cultuurparticipatie en 
de provincie Gelderland. Vertegenwoordigers van StOK -Pauline, Gerrie en 

Merlijn- waren aanwezig bij deze startbijeenkomst. Voor 1 maart zullen we 
proberen ideeën en wensen in te dienen om StOK te laten aansluiten bij dit 
project. 

   
Bestuurstaken 

Na het stoppen van Pim van Hulst en Alexander Dudok van Heel als bestuurs-
leden zijn de bestuurstaken binnen StOK per 1 januari jl. als volgt verdeeld: 

Pauline Kramer, voorzitter      
Diederik Gerth van Wijk, secretaris        
Ab van Beek, penningmeester     

Ger Tielen, bestuurslid landelijke contacten    
Margaret van Lent, algemeen bestuurslid     

 
Kinder- en jeugdboekenmarkt 
Op zaterdag 2 maart wordt er van 10.00 tot 13.30 uur een kinder- en 

jeugdboekenmarkt gehouden in de Huiskamer van Het Stadshuus in Lochem. 
Honderden boeken zullen worden uitgestald en wisselen voor een bedrag van 50 

cent van eigenaar. Jongensboeken, meisjesboeken, boeken van uitgeverij 
Kluitman, boeken van de Kameleon, boeken van W.G. van der Hulst: ze staan nu 
al te wachten in dozen. Medewerkers van StOK ontvangen u die zaterdag graag! 

 
Reserveren en uitlenen 

Door de verhuizing van StOK van Deventer naar Lochem is het een tijdlang niet 
mogelijk geweest reserveringen af te werken of boeken direct uit te lenen. 
Ondertussen is de opgelopen achterstand bij de reserveringen weggewerkt en 

wordt dit onderdeel weer wekelijks bijgehouden. Ook het direct lenen van een 
boek bij StOK in Lochem is vanaf nu mogelijk. Mensen met een bibliotheekpasje 

van Overijssel of Gelderland kunnen kosteloos een boek op locatie komen lenen. 
Verder krijgen ook Vrienden van StOK dat voorrecht. Wie Vriend is van StOK kan 
dus ook zonder kosten een boek komen uitzoeken in de Boekenkamer in Het 

Stadshuus in Lochem (waar het boek later ook weer moet worden ingeleverd). 
Deze service geldt enkel voor het direct lenen van een boek bij StOK in Het 

Stadshuus. 
 
Nummer 1500 

Niet ieder boek dat opgenomen wordt in de collectie van StOK verkeert in een 
goede conditie. Soms is het echt nodig dat het boek door onze vaste boekbinder, 

Jan Boersma, onder handen genomen moet worden. Jan doet dit werk al heel 



wat jaren voor StOK en onlangs rondde hij zijn 1500ste reparatie af. Een feit dat 

het vermelden en een bedankje aan Jan waard is! 
 

Voorlezen bij Bartiméus 
Elma Kuijer en Maran Olthoff van de voorleesgroep van StOK lazen op donderdag 
7 februari jl. van 11.00 tot 12.00 uur voor aan leerlingen van de bovenbouw van 

SBO Bartiméus in Lochem. Negen enthousiaste leerlingen en twee even 
enthousiaste voorlezers hebben samen een interessant uur beleefd. Het thema 

van de maand was prehistorie, Grieken en Romeinen. Daarbij was er een mooie 
brug gevonden in het verhaal De schat van Mildenhall, geschreven door Roald 
Dahl. Met veel gevoel voor de spanning die Roald Dahl in het oorspronkelijke 

krantenbericht over de vondst van een schat door een Engelse boer had gelegd, 
werd dit door Elma voorgelezen. Daarna vertelde Maran over Roald Dahl, die ze 

door haar werk bij uitgeverij De Fontein goed heeft gekend. De kinderen hadden 
heel goede vragen en opmerkingen. Door het fantastische lesmateriaal kon een 
foto van de zilverschat van Mildenhall via de smartphone van Elma op een 

reuzengroot scherm worden getoond. 
Zowel voorlezers als leerlingen verheugen zich al op de volgende keer. Het 

thema zal dan zijn: verkeer en vervoer.  
 
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 
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