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Marjo Stam en Birgit Oelkers in Lokaal-O in het Poorthuis aan de Kerkstraat in Baarn.  
Foto: Caspar Huurdeman  

BAARN Aan het begin van 2023 blikken we met een aantal Baarnaars terug die afgelopen 
jaar in het nieuws zijn geweest. Ook kijken we vooruit naar 2023. Op deze pagina is het 
woord aan Marjo Stam en Birgit Oelkers, onbezoldigd bestuursleden van stichting Lokaal-O. 
,,In 2022 hebben we onze plek gevonden in Baarn.” 

Een jaar geleden, in januari 2022, lagen Birgit Oelkers en Marjo Stam ‘s nachts nog wel eens 
wakker. Het was nog maar de vraag of Lokaal-O het zou gaan redden. De coronacrisis, met 
de tijdelijke lockdowns, hakte er hard in. 

OPBOUWFASE ,,We bedruipen onszelf, onder andere met de huur die betaald wordt voor 
het gebruik van de ruimten voor de verschillende activiteiten die plaatsvinden bij Lokaal-O. 
Dat betreft echt ‘tientjes’ werk, maar we redden het om daarvan elke maand weer onze 
vaste lasten van zo’n 300 euro te betalen”, leggen Oelkers en Stam uit. Door de lockdowns 
kwamen die activiteiten echter stil te liggen en waren er dus een hele tijd geen inkomsten. 
,,We hadden voor de eerste lange lockdown van 2021 aanspraak gemaakt op coronasteun 
via de gemeente vanuit de rijksoverheid, maar die werd in eerste instantie afgewezen. We 
moesten dus alle extra’s die er waren aanspreken om het tot eind van het jaar te redden.”  

Dat werd stropen. Op het eind moest zelfs de schoonmaker worden afgezegd. Uiteindelijk 
kwam die coronasteun, een bedrag van 2.900 euro, alsnog. Met de coronasteun voor de 
laatste lockdown kwam het sneller goed. Ook stonden de ‘Vrienden van Lokaal-O’ op voor 
een actie om nog meer stabiliteit te creëren. Binnen ‘no time’ kwam nog eens 1.500 euro 
binnen.  



Vanaf 17 januari ging Lokaal-O voorzichtig aan weer open. Oelkers: ,,We durfden nog niet 
uitbundig te zijn, maar uiteindelijk bleek dat de deuren niet meer dicht hoefden en dat echt 
veilig kon worden samengekomen. We konden weer los, en deden dat ook. Vanaf maart 
konden we gaan opbouwen.” 

VAN BAARN Begin januari 2023 kijken de bestuursleden tevreden terug. ,,2022 is uiteindelijk 
het jaar geworden waarin we, gesitueerd in het Poorthuis aan de Kerkstraat, een plek 
hebben gevonden in de Baarnse samenleving. In coronatijd waren we in het Poorthuis 
terechtgekomen, maar vanwege al die lockdowns konden we nog niet echt bouwen. 2022 
heeft dat wel gebracht.  

De meeste Baarnaars weten dat we er zijn of hebben op een bepaalde manier wel eens met 
Lokaal-O te maken gehad. De loop is erin gekomen. Lokaal-O is van het dorp geworden”, 
vindt Stam.  

VOOR EN MET ELKAAR In Lokaal-O wordt de ruimte geboden om leuke dingen met elkaar te 
doen. ,,We maken met elkaar deze plek. Mensen met ideeën voor een leuke activiteit, 
cursus of iets anders, kunnen bij ons aankloppen, en we kijken met elkaar of we het op 
poten kunnen zetten. Doordat allerlei mensen op verschillende manieren betrokken bij ons 
raken, hebben we inmiddels een aardig netwerk, en is er aardig wat knowhow.  

Vanuit het bestuur proberen we aan te haken bij grotere feesten en evenementen als een 
Burendag, Gluren bij de Buren en Vrouwendag”, legt Oelkers uit, ,,perfecte gelegenheden 
om samen te komen met dorpsgenoten en het goed te hebben met elkaar.”  

Naast inloopactiviteiten waarbij samen een bakkie kan worden gedronken en gegeten, en 
boeken halen in de buurtbieb, kan er tegenwoordig in Lokaal-O worden geschilderd, 
getekend, geknutseld, genaaid, muziek gemaakt, aan yoga worden gedaan, theater 
gespeeld, gezongen, en nog heel veel meer.  

Oelkers somt op: ,,Er gaan clubjes mensen op verschillende momenten samen wandelen, 
kinderen komen wekelijks naar een Legoclub, binnenkort start hier het kindercafé 
georganiseerd door de Kinderburgemeester van Baarn, Feline van der Velden. Afgelopen jaar 
kwamen ook onze Oekraïense gasten hier bij elkaar om elkaar te ontmoeten, en de jongeren 
uit de marechausseekazerne komen hier regelmatig om zelf te koken en te ontspannen. Er 
zijn hier palmpasenstokken gemaakt door kinderen van de Paaskerk, en een Escherproject 
voor basisscholen van een aantal weken vond hier onderdak. Ook was hier een cursus te 
volgen in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam over positieve 
gezondheid. We maken hier ruimte voor allerlei maatschappelijke en culturele initiatieven in 
de breedste zin van het woord.” Zo organiseren bijvoorbeeld de lokale thuiszorg organisatie 
en Duurzaam Baarn hun besloten nieuwjaarsborrel bij Lokaal-O, en komt binnenkort het MT 
van de gemeente er vergaderen.  

Oelkers: ,,Elk initiatief betaalt iets van huur, zo’n 30 tot 50 euro per dagdeel, en kan 
daarvoor gebruikmaken van de keuken van Lokaal-O en overige ruimte. Vervolgens is het 
zelfregie. Een ieder wast zelf z’n kopjes af.” 



KRUISBESTUIVINGEN Hoogtepunt voor Stam en Oelkers waren de activiteiten tijdens 
Burendag, Vrouwendag, de Winterparade en Gluren bij de Buren. Stam: ,,We zaten 
afgeladen vol en er is dan een boel te beleven. Eigenlijk altijd met goed en lekker eten. Je 
merkt dat eten verbindt. Het mooie vinden wij de kruisbestuivingen die ontstaan, mensen 
van verschillende initiatieven die bij elkaar aanhaken. We krijgen nog weleens het idee dat 
mensen soms denken dat we er alleen zijn voor mensen die eenzaam zijn of zo. Nee, dat is 
niet zo. We zijn geen liefdadigheidsproject. Iedereen die hier komt, draagt op zijn manier iets 
bij.” 

POORTHUIS Het bestuur van Lokaal-O voelt zich fijn op de locatie van het Poorthuis. Maar 
deze locatie is tijdelijk (en valt onder leegstandsbeheer). Oelkers en Stam schreven namens 
Lokaal-O mee aan een plan voor de inrichting van Hoofdstraat 1, in het geval dat de 
bibliotheek verhuist naar elders. ,,We hebben een profiel gemaakt voor een nieuw 
ontmoetingscentrum met andere ‘zwervende’ Baarnse organisaties zoals RTV Baarn, 
Historische Kring, Cultureel Festival en de Weggeefwinkel, en dat is een visie geworden waar 
we ook echt achter staan.  

Tegelijkertijd weten we dat het nooit meer zal worden zoals Lokaal-O nu is, en dan hopen we 
dat we nog even tijd hebben. We willen nog niet zo per se weg uit het Poorthuis. De loop is 
er net in. Continuïteit; daar hebben we best behoefte aan”, aldus Stam. 

Oelkers knikt. Ook zij voelt die behoefte. Maar dan toch ook weer de nieuwsgierigheid. ,,We 
zijn ook elke keer benieuwd wat er op ons pad komt. Doorverhuizen naar de Hoofdstraat 1, 
betekent doorontwikkeling van Lokaal-O. Dat maakt ook weer fris. Lokaal-O is een organisch 
initiatief dat meebeweegt met de behoefte en mogelijkheden. Er is geen druk, we zijn ook 
niet onsterfelijk. We vertrouwen op de creativiteit en kracht van de samenleving. Is die er 
niet meer, dan houdt het vanzelf een keer op. Maar voor nu leven we in een tijd waarin er 
een vruchtbare bodem is voor allerlei verbanden. Daar past Lokaal-O helemaal in.” 

door Melissa Hofland 

 



 

 

 



 
 


