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De zomer in aantocht … 
Wat een explosie aan activiteiten en mooie ontmoetingen vindt er weer plaats. In bijgaande 

(foto-)impressie en hieronder een greep uit de vele initiatieven in Lokaal-O, ook met een 

terugblik op de maand mei.   

 

Ontmoetingen tijdens maaltijden 

Onze keuken is vol in bedrijf: er werd eten gekookt tijdens het Suikerfeest, de diaconie van 

de Paaskerk maakte een rijke verwenlunch klaar, leden van de Lions Club verzorgden een 

uitgebreide High Tea. Rima Alhrbat, lid van de Rotary club, kookte voor andere Rotary leden 

en Oekraïense vrouwen kookten een heerlijke maaltijd voor hun gastgezinnen. En natuurlijk 

waren er onze eigen veertiendaagse zondagse Lokaal-O lunches.  

 

Internationale uitwisseling 

Op 19 mei was er een ochtend over community building in Lokaal-O: samen met een groep 

enthousiaste community builders uit Tsjechië, Hongarije en Servië. Zij maakten een tour 

door NL langs zes praktijkvoorbeelden - van Rotterdam tot Groningen - waar met principes 

van ABCD (Asset Based Community Development) gewerkt wordt. Dus ook bij Lokaal-O. Met 

schatzoeken door Lokaal-O, een presentatie over de ontwikkeling van Lokaal-O in de 

afgelopen 6 jaar, een uitleg over de community building principes van Lokaal-O, een lekkere 

lunch en de afspraak om contact te houden.  

 

Fitness van Olga Nazarenko  

Sinds april 2022 geeft Olga Nazarenko, een van de Oekraïense moeders die sinds half maart 

in Baarn wonen, 2 tot 3 x per week een uur pilates/fitness-les in Lokaal-O. In Oekraïne had 

Olga een goedlopende fitness-school en zij wilde graag in Baarn op vrijwillige basis de 

Baarnse en Oekraïense inwoners les geven. Naast het fit blijven is ook de sociale component 

heel waardevol. Het liefst zien de dames hun lesgroep uitgebreid met Nederlandstalige 

sporters, dus wees welkom! Olga geeft les op maandag- en vrijdagmiddag om 16.00 uur. Een 

bijdrage vanuit het project Positieve Gezondheid maakte het mogelijk fitness-matjes en een 

luidsprekerbox aan te schaffen, zodat de les ook muzikaal ondersteund kan worden.  

Expositie en workshop portrettekenen 

Op 21 mei opende wethouder Hugo Prakke een nieuwe expositie met kleurrijke portretten 

van Roeland Schweitzer. Tijdens de opening was er ook een proefworkshop 

portretschilderen, met Hugo Prakke als eerste model. Je kunt de expositie bezichtigen op 

maandag 15-17 uur (behalve Pinkstermaandag), woensdag 10-12 uur en 14-16 uur.  
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Roeland Schweitzer organiseert in juni en juli vier workshops Portretschilderen op de 

volgende zaterdagen: 11 juni en 18 juni, 2 en 9 juli, telkens van 14 tot 16 uur. Kosten in 

totaal € 50. Aanmelden kan via zijn site www.schworks.nl 

Dialoogavond over ons gedeelde koloniale verleden in voormalig Nederlands-

Indië 

Hartverwarmende en herkenbare verhalen 

Onder het genot van Hollandse en Indische gerechten organiseerde de initiatiefgroep 

Koloniaal Verleden Baarn op 27 mei een persoonlijke dialoog tussen 20 deelnemers over ons 

gezamenlijk koloniaal verleden in Nederlands-Indië, dat nog altijd vanuit welk perspectief 

ook voor pijn, verdriet en ongemak zorgt. Astrid Lassche begeleidde de dialoog. Het was 

bijzonder om te zien hoeveel het uitwisselen van de persoonlijke verhalen voor iedereen 

betekende en hoe verbindend de dialoogmethode werkte. Met name de verhalen over het 

doorwerken van het verleden op het huidige persoonlijke leven maakten veel los en zorgden 

voor meer onderling begrip, ondanks de verschillen in standpunten en perspectieven.  

 

Activiteiten in juni, een paar initiatieven uitgelicht 
 

Lezing Iwan Sewandono 

'Pijn en vreugde in het alledaagse leven 

in voormalig Nederlands Indië onder 

koloniaal bestuur tussen 1816 en 1942' 

Onder deze titel geeft antropoloog en 

Baarnaar Iwan Sewandono zondag 12 juni 

van 14.30 tot 16.30 uur een openbare 

lezing in Lokaal-O op uitnodiging van de 

initiatiefgroep "Koloniaal Verleden van 

Baarn”. De toegang is gratis.  

Over de lange voorgeschiedenis van de 

Indonesische onafhankelijkheidsoorlog is 

buiten wetenschappelijke kring weinig 

bekend. Wat merkte de Indonesische 

bevolking van de aanwezigheid van 

Nederlanders vóór de tweede 

wereldoorlog? Hoe zag hun dagelijks leven eruit? Deze vragen worden beantwoord door 

Iwan Sewandono, kenner van het koloniaal recht en bestuur én kunstenaar. Hij is geboren in 

Buitenzorg (nu Bogor) in het laatste jaar van de Japanse bezetting, in wat toen een ‘inlandse’ 

familie en de inheemse cultuur genoemd werd, net vóór de Bersiap-tijd en de "Revolusi". 

Aanmelden bij Nona Salakory of Birgit Oelkers: nona.salakory@ziggo.nl of oelkers@xs4all.nl 

Buurtlunches 

De zondagse lunches in juni zijn op 5 en 19 juni. Aanmelden kan via info@lokaal-o.nl of per 

app bij Marjo Stam, telnr. 06-36312747. Aanmelden graag uiterlijk de vrijdag voorafgaand 

aan de lunch. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.schworks.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tbsFJuR5rWbE7h4-3hjGRat656C5KkpX74l8wfayAj-CidEvLXQvinm4&h=AT2sODlATgvymniawVq6-v0g_8K85sNnsVgHFWKkzlIdrJM6uiwKFGfvkbQgKpyJKImghKLWu0nb59kYoRb-mofDAk0Fubxl79bFnXMYRYudQegH0PTaIywAtX9Pehz7veE36IGs41cbraXmTBGp&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3OAN4uPFbriHcgzFnU0OqP2YBzgMWC-Ww12o99R4ITPMI2UbuI0HtNw-8K6r24hWEvV4t8uFnK1TcqnYEawuhm8QTVguUEKRNcu3lyjPSicl5tN43tn-W21EuHhDWYXcJcqJtAWJCbQnuYmEDRCPL5O1itizrvJDYKnjBaXv4pVqmA3ZgWmgjReP3J7PAl49Fo885sDZ38grcw6RiIV-XbaNdKxNS4RN1vyf7BbxP-5_SivMHi87Tr5sifr6KT6k8
mailto:nona.salakory@ziggo.nl
mailto:oelkers@xs4all.nl
about:blank


3 
 

Sponsor Karin en Mae! 
We herhalen nog een keer de oproep om onze Karin en Mae te sponsoren: ze gaan van 19 

t/m 22 juli de Vierdaagse lopen en verbinden daar een sponsoractie aan. De opbrengst is 

voor Lokaal-O, geweldig! Van de opbrengst gaan we speakers met ingebouwde versterkers 

kopen, zodat iedereen makkelijk een microfoon kan aansluiten en muziek kan draaien.   

Draag je Lokaal-O ook een warm hart toe, steun dan deze actie. Dat kun je hier doen:  

https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/actie/mae-en-karin-beukeboom 

 

Theatervoorstelling van De Baarnse Bende op 3 

juli om 15.15 uur 

Afgelopen maanden hebben Freija Poll en een groep 

enthousiastelingen van ‘De Baarnse Bende’ op de 

vrijdagavonden hard en met veel plezier gewerkt aan 

Freija’s allereerste theatervoorstelling als regisseur, 

getiteld Wie moet er niet in therapie?  

De voorstelling is ook onderdeel van het 

huiskamerprogramma Gluren bij de Buren: 

https://glurenbijdeburen.nl/nl/informatie/programma#662 

Kom allemaal kijken, zet het in je agenda en meld je aan 

bij Freija (fe.poll93@gmail.com). Het belooft een 

spetterende voorstelling te worden.  

 

Nog leuker is natuurlijk om vooraf, om 13 uur, deel te nemen aan onze Lunch op Zondag. De 

laatste voor de zomervakantie, dus grijp je kans om te genieten van een gezellige, lekkere 

maaltijd en daarna te genieten van de theatervoorstelling. Opgeven voor de lunch via 

info@lokaal-o.nl. Vanaf 21 augustus starten we weer met de zondagse lunches.  

 

Verder:  
 

Minibiebkastjes met korting van lokaal hout  
Dankzij een gemeentelijke subsidie mag Stichting 

Baarnsche Bomen zes minibiebkastjes gemaakt van 

lokaal hout met korting verkopen. Dus wilde je altijd 

al een mooi minibieb-kastje van lokaal hout, maar 

kon je het je niet veroorloven, dan kun je het nu voor 

slechts 100 euro kopen. Je kunt er zelfs voor kiezen je 

kastje te laten beschilderen door kunstenaars van 

Frontaalkunst. Heb je belangstelling? Stuur dan een 

mailtje naar info@baarnschebomen.nl of naar 

info@lokaal-o.nl  

Zo maken we Baarn samen nog leuker, met in elke 

buurt en straat een minibieb, voor meer onderling 

burencontact en leesplezier!  

https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/actie/mae-en-karin-beukeboom
https://glurenbijdeburen.nl/nl/informatie/programma#662
mailto:fe.poll93@gmail.com
mailto:info@lokaal-o.nl
mailto:info@baarnschebomen.nl
mailto:info@lokaal-o.nl
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Moodboards voor het toekomstige Brinkhuis  
Tijdens een ambitiebijeenkomst op 2 juni in de bibliotheek in de Hoofdstraat presenteerden 

deelnemende Baarnse initiatieven een moodboard over hun droom voor een dorpshuis in 

het centrum. Helaas kon Lokaal-O niet fysiek aanwezig zijn, maar Birgit lichtte ons 

moodboard digitaal toe. Gezocht is naar de gemene delers en de aanvullingen op elkaar. De 

externe begeleiders van De Plekkenmakers willen met de opbrengst van 2 juni een 

Dromenlab voor inwoners organiseren tijdens het Cultureel Festival op 3 september a.s.  

 

Kom langs als je nieuwsgierig bent naar wat er zoal speelt in Lokaal-O,  

deel je ideeën met ons en maak kennis met Lokaal-O makers en deelnemers. 

Dat kan op maandag van 15-17 uur, woensdag van 10-12 uur en woensdag van 14-16 uur. 

 

Voor de meest actuele informatie: 

Kijk in onze agenda op www.lokaal-o.nl en op onze Facebook-pagina: LOKAAL-O | Facebook 

 

Met verbindende groeten, namens alle Lokaal-O makers,  

 

Hanneke, Zakia, Judith, Marjo en Birgit  

Lokaal-O bestuur  

info@lokaal-o.nl   

tel. 06-21224567 (secretaris Birgit Oelkers) 

 

http://www.lokaal-o.nl/
https://www.facebook.com/groups/stlokaalo
about:blank

