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28 juni: feestelijke opening expositie “Graven naar het verleden” en gast-expositie van
Scouting 65 jaar Buitenzorg
Gezocht: Bezorgers voor de Baerne

Expositie “Graven naar het verleden”
Bezoekers van de historische schatkamer van Baarn kunnen
vanaf 28 juni weer gratis hun hart ophalen aan een tweetal
nieuwe exposities.
De werkgroep Archeologie geeft een overzicht van de tientallen
veldverkenningen,
archeologische
bodem-onderzoeken en
opgravingen uit de afgelopen 38 jaar. En al die inspanningen
hebben zeer bijzondere en verrassende vondsten opgeleverd, die
nu uitgebreid te zien zijn.
Tegelijkertijd is er een 'gast'-expositie van het Scoutingmuseum ter gelegenheid van 65 jaar Buitenzorg.

Beide exposities starten op 28 juni. Belangstellenden zijn van harte welkom bij de opening om 11.15 uur in de
Oudheidkamer (kelder bibliotheek).
De Archeologische Werkgroep presenteert vondsten uit de steentijd afkomstig uit het Eemdal (wijkdeel VI). Ook
komen de opgravingen in de grafheuvels op 't Hoge Erf in beeld waarbij de zeer oude Drakensteyn urn tevoorschijn
kwam. Bezoekers kunnen ook afbeeldingen, modellen en vondstmateriaal van de twee verdwenen kastelen Huis ter
Eem en Drakenburg bekijken en zich een beeld vormen hoe deze beide burchten er in de middeleeuwen uit hebben
gezien.
Buitenzorg
Het Scouting Nederland Museum viert een mijlpaal in haar bestaan met een
expositie over de geschiedenis van Scouting Nederland. Het museum zit op
de zolder van het Koetshuis van Buitenzorg, maar heeft voor de gelegenheid
een extra expositie in de Oudheidkamer. Te zien zijn veel ansichtkaarten en
foto's van het voormalige landgoed en de villa Buitenzorg vanaf de aankoop
door het Nederlandse Padvindsters Gilde in 1948 tot nu, plus oude attributen
en badges. Bezoekers krijgen een beeld van de ontwikkelingen in de
afgelopen 65 jaar.

Opening van Buitenzorg door
Koningin Juliana op 25 juni 1949

Gezocht: Bezorgers voor de Baerne
Met enige regelmaat zijn we op zoek naar bezorgers voor de Baerne. Wilt u uw steentje bijdragen aan het verspreiden
(4x per jaar) van ons verenigingsblad?
Neem dan even contact op met mevr. Hylkjen Baarslag via hijlkjen.baarslag@gmail.com, tel. 5410141 of stuur een
mailtje naar info@historischekringbaerne.nl.

Activiteiten


28 juni t/m 18 oktober expositie “Graven naar het verleden” en gast-expositie van Scouting 65 jaar Buitenzorg

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 tijdens openingsuren (035) 5430377.

