
Beste vrienden en Lokaal-O makers,  

Onze december-nieuwsbrief zou normaal gesproken volop in het teken staan van een 
swingende Winterparade, een grote feestelijke kerstlunch en andere meeslepende 
initiatieven. Helaas zijn die er dit jaar allemaal niet. De coronabesmettingen dwingen ons 
opnieuw om meer in en rondom ons huis en onze buurt te blijven en gezellige uitjes en 
ontmoetingen te schrappen.  
 
Klein maar fijn  
Ook voor Lokaal-O is het constant de vraag wat nog wel en wat niet meer door kan gaan.  
We wegen zorgvuldig af. Natuurlijk zijn alle activiteiten na 17 uur gecanceld en ook is de 
Buurtbieb op vrijdagmiddag tijdelijk gestopt. Maar de deur blijft open voor de overige 
wekelijkse vaste activiteiten. Zoals Lokaal op Maandag, de Koffie-inloop op 
woensdagochtend en Mooie Ontmoetingen op woensdagmiddag. Die gaan ook alle drie in 
de kerstvakantie door. Daarnaast blijven de buurtlunches, de Yogalessen, de Online 
Taalontmoetingen, de Samen Sterk-gespreksgroep.  

Op het eerste oog geen bijzonder spectaculaire 
activiteiten. Maar in een tijd waarin 
ontmoetingen en gesprekken met anderen 
schaars zijn, is de waarde ervan groter dan je zou 
vermoeden. Dan krijgen het poolen en 
pianospelen op woensdag extra betekenis. 
Wordt het naaien van tassen of schorten en het 
strijken van tafelkleden op maandag onder het 
genot van zelfgebakken koekjes extra gezellig. En 
geven de buurtlunches de zondagen een extra 
glans.  
Dus, voorlopig blijft onze deur open waar dat 

kan. Lokaal-O maker Nienke vertelde daar vorige week ook over in een interview met de 
Baarnsche Courant. Er zijn nog dingen mogelijk.  
 
Financiële tekorten door corona: De nieuwe coronabeperkingen gooien voor Lokaal-O wel 
behoorlijk roet in het eten voor wat betreft de financiën. Want we houden ons zelf in de 
lucht met de kleine bedragen die we van initiatiefnemers voor het gebruik van de ruimtes 
vragen. En juist die vallen natuurlijk meteen weg als er sprake is van gedeeltelijke of hele 
lockdowns. We zijn financieel amper opgekrabbeld na de lockdown begin van het jaar, nog 
steeds licht in de rode cijfers, geen buffer. Gelukkig hadden we afgelopen week een gesprek 
met de gemeente Baarn i.v.m. onze afgewezen coronasteun-aanvraag. We konden 
persoonlijk toelichten waarom we dit jaar - voor het eerst in vijf jaar tijd - door de lockdowns 
niet meer zonder financiële zorgen zijn.   
 

 



In contact blijven met elkaar: Ondertussen zijn er ook weer andere manieren ontstaan 
om elkaar te ontmoeten en contact met elkaar te houden. Zoals tijdens de wandelingen en  
wandelgesprekken die Karin van Mooie Ontmoetingen op zondagochtenden organiseert. 
Zoals de onderlinge dates die daar dan weer uit voortkomen, bijv. wandelaars die een keer 
samen koffie drinken of samen naar de film gaan. Zoals de zorg voor mensen uit de Lokaal-O 
community die niet mobiel zijn. Zoals  de lunches die af en toe na afloop van de 
buurtlunches bij mensen thuis langs gebracht worden, die door ziekte niet konden komen.   
 
Extra’s in de maand december 
En er zijn gelukkig ook nog extra’s voor de maand december te melden!  

Donderdag 9 december starten Rima en Rasha samen met een aantal vrouwen een nieuw 
naai- en bakclubje. We wensen jullie veel plezier!  

Zaterdag 11 december van 10-13 uur is het laatste Repair Café van dit jaar. Meld je aan via 
rcbaarn@gmail.com  
 
Zondag 12 december om 14 uur organiseren Evelijne en Christa het maandelijkse Spirituele 
Café ‘Bezield Verband’. Deze keer is het luisteren naar bekende en minder bekende 
kerstmuziek en de verhalen daarbij.  

 

Zondag 19 december om 13 uur is de laatste 
buurtlunch van dit jaar. Wat beperkter van opzet, maar  
daarom niet minder lekker dan anders!  
Deze keer koken Ellen en Rob. Aanmelden kan via 
info@lokaal-o.nl of per app bij Marjo: 06-36412747.  
De volgende lunch is in het nieuwe jaar, op zondag, 2 

januari 2022.   
 

Zondag 19 december, 10.30 uur: Ga je mee wandelen met Mooie Ontmoetingen? Kom dan 
om 10.30 uur naar de parkeerplaats van de Generaal. Meer info: Karin Beukeboom: 06-
27387070.  
 
Maandag 20 december is er om 15 uur bij Lokaal op Maandag het volgende gesprek van de 
Maand. Deze keer over Anders Luisteren. Het novembergesprek over vooroordelen heeft 
ons best aan het denken gezet en allerlei tips opgeleverd over hoe om te gaan met 
vooroordelen en er zelf niet in te trappen.  
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Nieuwe expositie ‘In 4 kantjes gegoten’: Sinds deze week is er een nieuwe expositie in 
Lokaal-O, met kunstwerken van Marja Glimmerveen die ook te koop zijn. Marja maakt 
abstract werk in aardse kleuren. Ze maakt daarvoor gebruik van oude materialen. De 
expositie kan bezichtigd worden tijdens de inloopmomenten op maandag tussen 14.30 en 
16.30 uur en op woensdag van 10-12 uur en 14-16 uur. De expositie is georganiseerd door 
Sascha van Tetterode.  

 
Vanaf 17 december Kerststal bij Lokaal-O: Sascha van Tetterode richt ook dit jaar weer een 
kerststal in bij Lokaal-O als onderdeel van de Baarnse Kerststallenroute, met schilderijtjes 
gemaakt door leden van tekenclub Tronie. Zie https://parochienet.nl/kerststallenroute/ 

Genieten van Lokaal-O thee en ander zelfgemaakts: Je kunt tijdens de inloopmomenten ook 
allerlei zelfgemaakts kopen. De inkomsten daarvan komen ten goede aan Lokaal-O.  
Zoals Lokaal-O thee waarvan de bloemen en kruiden geplukt zijn in Baarnse tuinen. Zoals 
kleine en grote boodschappen-, cadeau- en kersttassen, gemaakt door Maria. En vrolijke 
schorten en jam, gemaakt door Nienke.  

 
De toekomst van het Poorthuis en plannen voor een nieuwe ontmoetingsplek 

Op 24 november heeft de gemeenteraad over de toekomst van het Poorthuis en ander 
maatschappelijk vastgoed in Baarn besloten. De raad wil het Nutsgebouw, Eemnesserweg 17 
(Stichting Welzijn Baarn) én het Poorthuis afstoten. Dat betekent dat Lokaal-O over pakweg 
drie, vier jaar weg moet uit het Poorthuis. Hier kun je onze uitgebreide reactie op het besluit 
van de gemeenteraad lezen: https://www.lokaal-o.nl/.../maatschappelijk-vastgoed-in.../  
 
De gemeenteraadsleden waren het eens over de toegevoegde waarde van maatschappelijke 
initiatieven zoals Lokaal-O, de Weggeefwinkel en Frontaalkunst voor de samenleving van 
Baarn. Ook heeft de raad besloten om van het huidige biebgebouw (Hoofdstraat 1) een plek 
van ontmoeting te maken waar verschillende clubs onderdak kunnen krijgen. Hopelijk kan 
ook Lokaal-O daar haar nieuwe plek vinden!   
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Volgend jaar begint de plannenmakerij voor het gebouw aan de Hoofdstraat 1. Wij zijn voor 
een proces waarbij we als maatschappelijke initiatiefnemers gezamenlijk optrekken in plaats 
van ieder voor zich. Een solidair proces waar wij samenwerken aan een plek met zoveel 
mogelijk synergie en maatschappelijke meerwaarde.  
Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen! 
 
Een bezielende werktitel voor Hoofdstraat 1 
We zouden het mooi vinden als er een bezielende werktitel kwam voor het 
herbestemmingsproces van het huidige biebgebouw. Want Hoofdstraat 1 klinkt niet echt 
inspirerend. We deden daarvoor op Facebook een oproep en de eerste voorstellen voor een 
werktitel zijn inmiddels al binnen. Alle titels nemen we mee naar het eerste overleg  dat 
volgend jaar georganiseerd zal worden. De procesdeelnemers vragen we om er eentje te 
kiezen en de inbrenger van de winnende titel krijgt van ons een zelfgebakken taart!  
Heb jij ook een idee voor een werktitel? Mail die dan naar info@lokaal-o.nl  
 
Tot slot 

We wensen jullie een mooie, sociale en feestelijke decembermaand, met veel lichtpuntjes 
en aandacht voor elkaar. Laat elkaar juist in deze zo spannende tijden niet los, ook al ben je 
het niet altijd met elkaar eens. 

Of zoals Typhoon het zo mooi zegt: ‘We hoeven niets om thuis te zijn. Geen plus of min, 
geen stellingname.’ Het hele gedicht van hem kun je hieronder lezen of bij binnenkomst in 
Lokaal-O op de muur (geschreven en getekend door Antoinette Hemmelder.  
 
Met verbindende groeten, namens alle Lokaal-O makers  
 

Hanneke, Zakia, Judith, Marjo en Birgit  
Lokaal-O bestuur  
info@lokaal-o.nl  www.Lokaal-O.nl  
FB: https://www.facebook.com/groups/stlokaalo/?ref=share 
tel. 06-21224567 (secretaris Birgit Oelkers) 
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