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De eerste nieuwsbrief
In de Baerne van juni jl. hebben we aangekondigd bezig te zijn met de ontwikkeling van een digitale nieuwsbrief. Bij deze de eerste uitgave van de Historische Kring Baerne. Niet ter vervanging
van ons blad Baerne, maar aanvullend.
Vooralsnog zijn wij van plan deze incidenteel te versturen, wanneer er nieuws met betrekking tot
de vereniging te melden is.

Expositie
De nieuwe expositie: Cor Veenstra, een veelzijdig Baarns
kunstenaar, is in voorbereiding en wordt 1 oktober a.s. in de
Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne, Hoofdstraat
1a, geopend. U bent van harte welkom. De kunstwerken worden
tentoongesteld tot medio januari 2012.
Cor W. Veenstra is in 1889 in Baarn geboren, als zoon van de
zadelmaker Leffort Siebe Veenstra (Brinkstraat) en is overleden
in 1964 in Almelo. Zo’n 35 jaar was hij tekenleraar. Zijn totale
oeuvre bestaat uit ruim 350 kunstwerken (olieverfschilderijen,
aquarellen, linoleumsneden en tekeningen). Hieruit is een selectie gemaakt van een vijftigtal kunstwerken. Voor een uitgebreidere beschrijving, zie de Baerne van september.
De oudheidkamer is geopend op woensdagen van 14-16 uur en
op zaterdagen van 11-13 uur. Toegang gratis.
-------------------------------------------------------------------Selectie uit de nieuwe aanwinsten Oudheidkamer en Bibliotheek, 1e half jaar 2011:

Pop met bijbehorende kleding (1915/1916)

Tegeltableau m.b.t. oprichting Musis Sacrum

Schilderij ‘Sint Paulus’ van Cuno van der Steene

6-delig visbestek van Hotel Zeiler

Schetsboek van K. van Heerdt (Benthuijs)

Schilderij van Opa Hornsveld (1977)

Schilderskast van C.W. Veenstra






Oorlogsdagboeken (1940 t/m 1945) geschreven door Hr. De Cneudt
Telefoongids voor Baarn, Bussum, Hilversum, uitg. augustus 1952
Boek: “Op reis van de Rotterdam, welcome on board” door Sandra van Berkum
Boek: “De Rotterdam, de kunst van het reizen” door Sandra van Berkum
Boek: “Het jaar 1908” door H.J. den Boer, Baarn

-------------------------------------------------------------------Lezingen HKB:
Erratum datum vermeld in de Baerne van september:
Donderdag 20 oktober

Handweverij-tapijtknoperij Edmond de Cneudt
Door mevrouw H. van Elk-de Cneudt

Donderdag 17 november

Het mysterie van Zwarte Piet
Door de heer F.J. Booy

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@HistorischeKringBaerne.nl of bel (035) 5430377.

