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Terugblik tentoonstelling ‘Een boekje open over spelen!’ 
De eerste tentoonstelling van StOK in Lochem buiten de eigen muren van de StOK-
ruimte in Het Stadshuus zit er op. Gedurende zes weken, van 24 juli tot en met 31 

augustus, was de tentoonstelling vijf dagen per week minimaal een dagdeel 
geopend voor het publiek. Op alle openingsdagen was er een StOK-

medewerker/ster aanwezig om uitleg te geven en allerlei vragen te beantwoorden. 
Dat het gelukt is om daar invulling aan te geven is op zich al een compliment aan 
alle medewerkers! 

Het was geen grote tentoonstelling, maar het plekje dat StOK gekregen had in het 
VVV-gebouw in Lochem was wel heel geschikt om voor het eerst eens goed naar 

buiten te treden.  
Uiteindelijk zijn meer dan 500 bezoekers binnengestapt. Ze hebben een blik in 
boeken over spelletjes van vroeger kunnen werpen, naar filmpjes over oude 

kinderspelletjes kunnen kijken en ook spelletjes, zoals mikado, kunnen spelen. Ook 
was er gelegenheid om boeken te kopen.Voor sommigen was het bezoek maar 

kort, anderen genoten uitgebreid van hetgeen er te zien en te doen was. Er waren 
mensen uit Lochem die StOK kenden en Lochemmers voor wie StOK nog onbekend 
was. Maar er waren zeker ook bezoekers, volwassenen en kinderen, uit 

bijvoorbeeld Noord-Brabant, Noord-Holland en Overijssel. De reacties in het 
gastenboek waren enthousiast en zo hebben we meer naamsbekendheid aan StOK 

kunnen geven. 
 
 

Boekenmarkt Deventer 
StOK stond op de eerste zondag in augustus –als vanouds- weer op de 

boekenmarkt in Deventer. Het was een mooie zonnige dag en de opbrengst 
bedroeg bruto ruim € 370,-. 
Iedereen die niet op de boekenmarkt is geweest en daardoor ook de kans om een 

mooi oud kinderboek op te kop te tikken aan zijn of haar neus voorbij zag gaan: 
kom gerust langs bij StOK. In de Huiskamer van Het Stadshuus in Lochem staan 

genoeg verkoopboeken om er iets leuks tussen te vinden. 
 

Nominatie dorpshuis van het jaar 

Voor de derde keer op rij wordt in Gelderland gestreden om de titel ‘Dorpshuis van 

het jaar’. Dit gebeuren wordt georganiseerd door de Leefbaarheidsalliantie samen 
met de provincie gelderland en Omroep Gelderland. Eén van de zes genomineerden 
is Het Stadshuus in Lochem, de plek waar StOK nu sinds een jaar in het souterrain 

haar eigen plekje heeft gevonden. De komende tijd zullen er voor dat doel een 
paar keer opnames gemaakt worden in Het Stadshuus door Omroep Gelderland. 



De uiteindelijke winnaar zal op 14 december pas bekend gemaakt worden, maar 

als StOK hopen we uiteraard dat Het Stadshuus de prijs zal gaan binnenhalen. 

 
StOK op de 50PlusBeurs 

De 50PlusBeurs is van dinsdag 17 september tot en met zaterdag 21 september 
van 10.00 tot 17.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht.  

StOK is uitgenodigd om als exposant deel te nemen aan deze 50PlusBeurs. Wij 
hopen daar vele bezoekers te attenderen op onze stichting en onze activiteiten. Wij 
nodigen al onze medewerkers, donateurs en relaties uit om de beurs kosteloos te 

bezoeken en om een bezoek te brengen aan onze stand. Zie hieronder nadere 
informatie over de 50PlusBeurs. Via de link onderaan kunt u tot en met 16 

september een of twee tickets downloaden.  

Wij delen onze stand met enkele andere literaire organisaties, zoals Het Schooltje 
van Dik Trom, de Karl May Vereniging en de Vereniging Fumanchu. StOK is 

hoofdstandhouder onder de titel Kinderliteratuur Museum. U zult ons vinden vlakbij 
de stand van SeniorWeb. De beurs vindt plaats in de Jaarbeursgebouw en is 
gemakkelijk per trein te bereiken.  

Tip - Mocht u op donderdag 19 september komen, breng dan om half vier ’s 

middags een bezoekje aan de presentatie van een cursus over online leren door de 
Stichting Art-Age. Er zal als voorbeeld een stukje worden gedemonstreerd van een 

cursus Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur in een online vorm. Laat 
ondergetekende even weten of u dit van plan bent. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Ger Tielen 

ger.tielen@xs4all.nl 
 
 

50PlusBeursDe 50PlusBeurs is ’s werelds grootste evenement voor actieve 
plussers met 550 stands boordevol informatie, entertainment en aanbiedingen. 

Thematisch ingedeeld met workshops, presentaties en vele optredens op podia met 
muziek, modeshow en theater. De 50PlusBeurs brengt vele stands met thema’s als 
Vakantie, Wonen, Vrije Tijd, Mode & Beauty en Gezondheid. Probeer e-bikes op het 

fietsplein, bezoek het autoplein met actuele modellen, geniet van modeshows en 
optredens, krijg advies over beleggen en schenkrecht, ontmoet personalities, test 

je fitheid, volg leerzame en actieve workshops of maak kans op mooie prijzen zoals 
een avontuurlijke reis of campervakantie bij vele winacties.  

Bestel HIER je gratis tickets, uiterlijk op 16 september. (Klik op het woordje HIER. 
Scroll op de webpagina voldoende naar beneden, vul het aantal in, vul je 
emailadres in en rond af met de button onderin. Je ontvangt tickets op je 
emailadres om uit te printen of om deze op je smartphone te laten zien bij de 

entree.  

 
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

mailto:ger.tielen@xs4all.nl
https://www.50plusbeurs.nl/actie/gt19/tickets-bestellen/beurs/
mailto:info@stichtingtoudekinderboek.nl

