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Inhoud:

- 25 mei: Opening nieuwe expositie “Gelukkig hebben we de foto’s nog”

25 mei: opening expositie “Gelukkig hebben we foto’s nog”
Dat is de titel van de nieuwe tentoonstelling van de Historische Kring Baerne. Een titel die eigenlijk niets
te fantaseren overlaat. Maar ook een titel met een wat trieste achtergrond. Want als je blij moet zijn dat
je de foto’s nog hebt, ben je dus niet blij omdat het onderwerp waar de foto van gemaakt is er niet meer
is.
We hebben het in deze tentoonstelling over de foto’s van verdwenen villa’s.
Baarn kende vele honderden villa’s. Gelukkig hebben we er nog steeds heel
wat over. Maar helaas zijn er in de loop der jaren ook veel gesloopt. Het is
bijna ondoenlijk alle gesloopte villa’s te behandelen in een tentoonstelling,
ook al omdat we niet van alle villa’s foto’s hebben. We hebben een keuze
gemaakt van 21 bekende, maar ook minder bekende en zelfs vrij onbekende
villa’s. Van alle 21 villa’s hebben we foto’s. Maar ook achtergrondverhalen
over het ontstaan, verhalen over de bewoners en tenslotte informatie over de
sloop. Kortom het levensverhaal van de villa in woord en beeld.
In de expositie worden filmbeelden getoond van inmiddels verdwenen panden in Baarn.
Een tentoonstelling die zowel voor de in Baarn geboren Baarnaars als de
hier niet geboren Baarnaars een leuk en interessant beeld geeft van de glorie
van weleer. Ongetwijfeld komen oude herinneringen boven bij het bekijken
van de afbeeldingen en het lezen van de teksten.
Tot slot laten we bij bijna alle verdwenen villa’s zien wat er voor in de plaats gebouwd is. Aan u het oordeel of
die vervangende bouw wel of niet een aanwinst voor ons dorp is.
De tentoonstelling is natuurlijk weer geheel gratis toegankelijk en te bekijken op de openingsuren in onze eigen
oudheidkamer in de Kelder onder de bibliotheek.
De nieuwe tentoonstelling over de verdwenen villa’s wordt 25 mei a.s. geopend. Het programma op die zaterdag bestaat uit een officiële opening gevolgd door een drankje. Na de opening kunt u op uw gemak de tentoonstelling bekijken. Daarom nodigen wij u graag op zaterdag 25 mei vanaf 11.00 van harte uit voor deze feestelijke opening.
Vermoedelijk een overbodige aanvulling, maar voor de zekerheid toch maar even: heeft u nog leuke foto’s van
oude villa’s, dan zouden wij die graag van u willen scannen om onze collectie foto’s daarmee uit te breiden. Of
beschikt u over objecten uit oude villa’s en vraagt u zich af wat u daarmee aan moet. Wij zouden er erg blij mee
zijn.
Graag tot ziens bij de opening of misschien op een later moment.
De tentoonstelling staat in de Oudheidkamer van de
Historische Kring Baerne, Hoofdstraat 1a, onder de bibliotheek
(in de kelderruimten)
Onze openingstijden zijn: zaterdag van 11.00-13.00 uur en
woensdag van 14.00-16.00 uur.

Activiteiten




25 mei 2013 opening expositie “Gelukkig hebben we de foto’s nog”
Tot medio september 2013 de expositie “Gelukkig hebben we de foto’s nog”
7 september 2013 Cultureel Festival
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