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Vooraankondiging nieuwe expositie “Baarn spoort...al 140 jaar”
Schenking kunstwerk door schilder Harry van der Lit
Huidige exposities “Graven naar het verleden” en Scouting

Vooraankondiging expositie “Baarn spoort...al 140 jaar”
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de nieuwe expositie over
het spoor, met als titel “Baarn spoort...al 140 jaar”. In deze
expositie wordt getoond de aanleiding tot de bouw van het
station, de veranderingen rondom het stationsplein, de
Koninklijke Wachtkamer, maar ook de bouw van een
buurtstation. Weer een expositie die de moeite waard is om te
bezoeken. De tentoonstelling zal zaterdag 1 november a.s.
feestelijk worden geopend.

Schenking kunstwerk door schilder Harry van der Lit
Afgelopen zaterdag overhandigde kunstschilder Harry van der Lit zijn schilderij ‘Dijkje
bij de Eem, gezicht richting Amersfoort’ aan de Historische Kring Baerne. Het is
fantastisch dat een kunstenaar een werk afstaat om de historie van Baarn te kunnen
bewaren.
Op de Zomerexpositie in bibliotheek Eemland in Baarn, tot en met 13 augustus a.s., zijn
nog 11 andere werken van Harry van der Lit te bewonderen.

Huidige exposities “Graven naar het verleden” en Scouting
Tot en met 18 oktober zijn in de Oudheidkamer van de
HKB de gecombineerde exposities van de ARWE:
“Graven naar het verleden” en van Scouting: “65 jaar
Buitenzorg”, te bezichtigen.
De openingstijden zijn: woensdag van 14.00 -16.00 uur
en zaterdag van 11.00-13.00 uur.

Activiteiten




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

6 september: Cultureel Festival
13 september: Open Monumentendag met als thema “Op reis”

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.

