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NIEUWSBRIEF Lokaal-O  
Juli 2022 
 
Een lome, zonnige zomer … 
Dat wensen we jullie allemaal! Tijd om tot rust te komen, pas op de plaats te maken, naar buiten te 
gaan, boeken te lezen in de tuin, de zon op je huid. .. 
De meeste initiatieven in Lokaal-O houden een korte zomerstop en beginnen weer eind 
augustus/september. Maar de inloopinitiatieven blijven doorgaan: maandagmiddag van 15-17 uur 
(Lokaal op Maandag) en op woensdagochtend van 10-12 (koffie-inloop) en woensdagmiddag van 14-
16 uur (Mooie Ontmoetingen en de Buurtbieb). Ook de yoga en fitness door en voor Oekraïense 
vrouwen (maar iedereen kan aansluiten) op maandag- en vrijdagmiddag van 16-17.30 uur gaan deze 
zomer gewoon door.  
En heb je zelf een zomers idee en zoek je ruimte, laat het ons weten: info@lokaal-o.nl  
 

Spetterende afsluiting seizoen 
Op 3 juli was de laatste lunch op zondag voor de zomerstop. Een drukbezochte, gezellige lunch met 
als uitsmijter een theateroptreden door de Baarnse Bende voor een afgeladen zaal. Ze speelden het 
stuk ‘Wie moet er niet in Therapie?’ dat ook was opgenomen in de Gluren bij de Buren-route.  
Freija Poll regisseerde het en repeteerde het afgelopen half jaar met de spelers in Lokaal-O. Zij 
legden hun ziel en zaligheid in het stuk. Met veel hilarische scenes, onverwachte glansrollen en 
mooie liedjes maakten de spelers duidelijk dat wij allemaal onze eigenaardigheden en onzekerheden 
hebben en de scheidslijn tussen normaal en niet normaal eigenlijk niet te trekken valt.  
 
Sponsoring en donaties 
Sponsoractie Vierdaagse  
Karin en haar dochter Mae lopen de Nijmeegse Vierdaagse en zamelen daarmee geld in voor Lokaal-
O. Hun sponsoractie is enorm succesvol! We hebben er ook al een mooie bestemming voor: een up-
to-date muziekinstallatie met goede boxen. Die kunnen we aanschaffen met de opgehaalde donaties 
en een sponsorbijdrage van Jack Visser Entertainment en Stage & Studio Light van Johan Bruinekool.  
Alle gulle gevers hartelijk bedankt! Voor wie nog wil sponsoren: 
https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/actie/mae-en-karin-beukeboom 
 
Stichting Baarnsche Golfcup 
Onlangs werden wij verrast door het mooie bericht van de Stichting Baarnsche Golfcup dat zij dit jaar 
Lokaal-O hebben uitgekozen als hun goede doel voor 2022. Het royale sponsorbedrag van 1000 euro 
mogen we na het spelen van de Golfcup in oktober ontvangen. We zijn er heel blij mee! 
 
Rotary Baarn-Soest 
Van de Rotary Baarn-Soest hebben we eerder dit jaar een donatie ontvangen voor de aanschaf van 
twee hele robuuste naaimachines en stof voor kussens, tassen en andere mooie dingen. Als dank 
daarvoor gaan we hen en de vaste bezoekers van Lokaal op Maandag binnenkort trakteren op een 
lekkere High Tea!  
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Lokaal-O x Cultureel Café: over de kunst van verbinden  
Tijdens het Cultureel Café op 11 juni lieten we de deelnemers op een interactieve manier 
kennis maken met Lokaal-O en vertelden we hoe crossovers ontstaan, onder andere met 
kunst en cultuur.  
 
1ste regionaal beraad ontmoetingsplekken in zelfbeheer 
Onder het motto ‘Samen sta je sterker’ hebben we op vrijdag 8 juli in Lokaal-O initiatiefnemers van 
ontmoetingsplekken uit de regio uitgenodigd voor een kennismaking: Huizen (Haven 5), 
Muiden/Muiderberg, Kortenhoef/’s Graveland/Ankeveen (3D Buurtkamer) en (op afstand) de Witte 
Vlinder uit Amersfoort.  
Leuk om elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. En dat allemaal 
bij een heerlijke maaltijd waarvoor iedereen iets lekkers maakte. Genoeg thema’s om over door te 
praten en dat doen we in oktober bij Haven 5 in Huizen. 
 
Maandagmiddagen workshops Melati’s maken  
Op maandag 18 juli en 8 augustus van 15 tot 17 uur organiseert Inge Pastoor namens het Comité 4 
en 5 mei Baarn een gratis workshop om vilten melati’s (jasmijnbloemen) te maken. Een landelijke 
actie: van alle gemaakte melati’s worden kransen gemaakt die op 15 augustus bij het Nationale én bij 
lokale monumenten neergelegd zullen worden. Dan is de herdenking van het officiële einde van de 
Tweede Wereldoorlog in het koninkrijk der Nederlanden én de herdenking van alle slachtoffers van 
de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.  
Een mooie gelegenheid om ook tijdens deze workshop te praten over dit gedeelde verleden. Doe je 
mee? Neem contact op met secretaris@4en5meibaarn.nl of via 06 55702591 
 

Minibiebkastjes met korting van lokaal hout en nieuwe minibieb-route 
Voor de actie om met korting minibiebkastjes te kopen -  gemaakt door de Stichting Baarnsche 
Bomen van lokaal hout - is veel belangstelling. Lokaal-O coördineert dit en de Weggeefwinkel heeft 
een weggeefactie van 6 minibieb-kastjes. Alle kastjes kunnen op verzoek beschilderd worden door 
kunstenaars van Frontaalkunst, een fantastisch samenwerkingsverband!  
Beide acties zijn mogelijk gemaakt door een bijdrage van gemeente Baarn, want de minibiebs maken 
Baarn nog mooier, zorgen voor meer burencontacten en natuurlijk meer leesplezier. Begin 2021 
waren er 18 minibiebs in Baarn en inmiddels zijn het er meer dan 40. Reden voor ons om een nieuwe 
route te maken (zie bijlage). Daar komen de actiekastjes binnenkort nog bij! Je kunt de route ook met 
googlemaps lopen: http://tinyurl.com/mr338v5m 
 
Peiling over het toekomstige Brinkhuis van Baarn 
De gemeente wil van het gebouw van de huidige bibliotheek, na de verhuizing van de bieb, een 
dorpshuis in het centrum maken waar bestaande en nieuwe initiatieven een plek kunnen vinden. Na 
enkele brainstorms met een groep Baarnse clubs en maatschappelijke initiatieven gaan de externe 
procesbegeleiders ‘De Plekkenmakers’ tijdens het Cultureel Festival op 3 september ook de ideeën 
en wensen van inwoners voor het nieuwe ontmoetingscentrum peilen.  
Hoe en waar precies je je ideeën kan inbrengen wordt nog bekend gemaakt. De opbrengsten worden 
samen met de groep betrokken maatschappelijke initiatieven en clubs verwerkt tot een advies aan 
de gemeenteraad. 
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Zondagse lunch en lezing ‘Hoezo Oud?’ door Hans Koot op 21 augustus 
De Lokaal-O-lunches op Zondag (iedere twee weken) starten weer op zondag 21 augustus. Kom dan 
genieten van een altijd weer verrassende, heerlijke tweegangenlunch van 13.00 tot 14.30 uur voor 
3,50 euro per persoon. Aanmelden via info@lokaal-o.nl of 06 36312747 (Marjo).  
 
Na de lunch kan je de gratis lezing ‘Hoezo Oud’ bijwonen. Een lezing door Baarnaar en psycholoog 
Hans Koot. Hij neemt je mee door het proces van ouder worden en wat je kunt doen om psychisch fit 
te blijven, rekening houdend met individuele verschillen. Aanmelden kan via info@lokaal-o.nl t.a.v. 
Birgit.  
 
Etentje Lokaal-O-makers op vrijdag 26 augustus 
Om het nieuwe seizoen te starten en iedereen te bedanken die Lokaal-O helpt te maken, organiseren 
we een gezellig samenzijn met etentje op vrijdag 26 augustus vanaf 16.30 uur. Met dank aan de 
bijdrage van het Vrijwilligersfonds Baarn.  

 
Cultureel Festival  
Tijdens het Cultureel Festival op zaterdag 3 september zijn we met een kraam te vinden in de 
Laanstraat. Kom gezellig langs voor een praatje, iets lekker, maak kennis met Lokaal-O, breng je 
vragen en ideeën mee!  
 

Na de zomer 
Vanaf september komen alle vaste activiteiten weer op gang: de yogalessen, theaterrepetities, 
taalontmoetingen, filmavonden, naailessen, Zin in Eemland, Huiskamerdiensten, Repaircafé, Bizon-
koffieochtenden en meer. Ook kun je dan weer meedoen met allerlei nieuwe activiteiten. Eind 
augustus lees je daar alles over in onze volgende nieuwsbrief!   
 

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 

 
Een fijne zomer gewenst, maak je hoofd leeg, geniet van de zon en doe 
inspiratie op voor een nieuw seizoen,  
namens alle Lokaal-O makers,  
 
Hanneke, Zakia, Judith, Marjo en Birgit  
Lokaal-O bestuur  
info@lokaal-o.nl  
tel. 06-21224567 (secretaris Birgit Oelkers) 
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