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Laatste boekenmarkt van dit jaar in Het Stadshuus 

De laatste kinder- en jeugdboekenmarkt die StOK dit jaar organiseert in de 
Huiskamer van Het Stadshuus in Lochem staat gepland op zaterdag 23 november 
van 10.00 tot 13.30 uur. De markt is zeker weer de moeite waard om te bezoeken. 

Sinds de laatste keer (in juli) is de verkoopafdeling weer flink aangevuld met 
allerlei ‘nieuwe’ oude exemplaren. Er kan dus weer lekker rond worden geneusd 

tussen honderden boeken die die dag voor een mooi prijsje te koop zullen liggen. 
Een grote voorraad boeken van uitgeverij Kluitman, boeken van W.G. van de Hulst, 
Pinkeltje, Dik Trom, Arendsoog, pockets van Karl May, veel Witte Raven Pockets 

enz. enz.   
Kom vooral binnenstappen en wie weet wat voor juweeltjes u tegenkomt! 

 
StOK op de 50plusbeurs 
De aanwezigheid van Stichting ’t Oude Kinderboek is op de afgelopen 50plusbeurs 

door de bezoekers en de medewerkers van StOK als positief ervaren. De kraam 
zag er uitnodigend uit en de boeken die er lagen trokken direct de aandacht van 

heel veel bezoekers. Veel gesprekken, veel herkenning, veel informatie 
uitgewisseld, een behoorlijke verkoop: al met al zeer de moeite waard!  
 

Schuiven, schuiven 
Na een jaar aan het werk te zijn geweest op onze locatie in Het Stadshuus bleek 

het nodig te zijn om boeken te gaan verschuiven. Vooral een aantal planken met 
‘gewone’ kinder- en jeugdboeken was overvol geraakt door het toevoegen van 
nieuwe exemplaren aan de collectie. Door o.a. andere genres te verplaatsen 

(kerstboeken, rijmpjes en versjes, pockets enz.) is het gelukt om op logische 
plekken meer ruimte te creëren voor die ‘gewone’ kinder- en jeugdboeken. Op dit 

moment worden de boeken daarom zo doorgeschoven dat er per plank weer wat 
ruimte ontstaat om nieuwe boeken aan de collectie toe te voegen. 
 

Vitrines 
In de vier vitrines van StOK worden op dit moment verschillende boeken voor het 

voetlicht gebracht. Op de begane grond in de Huiskamer is een vitrine gevuld met 
boeken over de herfst en over Sinterklaas. 

In de presentatieruimte in de kelder zijn ook Sinterklaasboeken te vinden. 
Daarnaast is er ook nog een vitrine met een aantal heel oude exemplaren uit de 
StOK-verzameling. 

 
Oude kinderboeken en veranderingen in het tijdsbeeld 

In september vond in Roermond in een galerie een tentoonstelling plaats waarin 
kinderboeken centraal stonden. Het ging om kinderboeken uit de jeugd van een 
aantal oudere mensen die met de stad Roermond verweven zijn. Marianne Wulms 

heeft over de betreffende boeken, de schrijvers en de illustratoren een uitgebreide 



toelichting geschreven onder de titel ‘Oude kinderboeken en veranderingen in het 

tijdsbeeld’. Wie belangstelling voor deze toelichting heeft kan dat aangeven door 
een mailtje naar StOK te sturen. De complete toelichting wordt dan toegestuurd. 

 
 
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
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