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Algemene Ledenvergadering op 21 maart
Op donderdag 21 maart wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Baerne gehouden. Alle leden zijn van harte welkom op deze vergadering. De gelegenheid bij uitstek om mee te denken en te praten over de koers van de
vereniging. De koffie staat klaar.
De vergadering is in Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a te Baarn en begint om 20:00 uur.
De jaarstukken 2012 zijn vooraf verkrijgbaar in de Oudheidkamer, en op 21 maart aan de vergaderzaal. Ook is
daar het complete financieel jaarverslag 2012 ter inzage.
Aansluitend verzorgt onze Archeologische Werkgroep een diapresentatie over de Praamgracht en omstreken.
We besluiten de avond, rond 22:00 uur, met een hapje en drankje aan de bar.

Vooraankondiging: extra avond visuele presentatie “Zoals Baarn ooit was”
De door de Historische Kring Baerne gepresenteerde foto’s en filmbeelden met toelichting over de geschiedenis van Baarn, op met name donderdagavond 28 februari, trokken zo overweldigend veel bezoekers dat de grote zaal van het Brandpunt daar niet op was berekend.
Daarom heeft het bestuur besloten een EXTRA avond in te lassen op donderdag 4 april a.s. Belangstellenden
zijn van harte welkom om 20.00 uur in Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a in Baarn.
Toegang is gratis voor leden (+1 introducé), niet-leden betalen € 3,50. In de zaal is plaats voor 80 personen.

Verhuizing expositie “kasteel Drakensteyn”
Op 24 april a.s. verhuist de expositie 'kasteel Drakensteyn' vanuit de Bibliotheek naar De Furs in Lage Vuursche. Dit ter gelegenheid van de feestelijkheden rond de abdicatie van Koningin Beatrix en de inhuldiging van
Prins Willem Alexander tot koning.
Na de feestelijkheden zal de expositie 'kasteel Drakensteyn' niet weer in de Bibliotheek worden tentoongesteld.

Expositie “Kunst in de kelder”
Naar aanleiding van de oproep om het portret van een u bekend persoon gratis op te halen, hebben we tot nu
toe een respectabel aantal reacties gehad. Tot medio mei wordt u nog in de gelegenheid gesteld een portret van
de hand van Gerard de Vries te verkrijgen.

Activiteiten






Tot medio mei 2013 de expositie “Kunst in de kelder”
Tot 24 april 2013 de expositie “Kasteel Drakensteyn” in de bibliotheek te Baarn
21 maart 2013 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering
18 april 2013 lezing Michiel Kruidenier over herbestemming beeldbepalende gebouwen in Baarn
25 mei 2013 opening expositie “Gelukkig hebben we de foto’s nog”

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.

